Foi assim…..

1 - Na sexta-feira, dia 23 de outubro, a nossa escola recebeu a visita do Sr. Bispo Francisco
Senra. Para o recebermos, fizemos um lindo tapete de flores na estrada da escola.
Recebemo-lo com uns lindos cânticos ensaiados pelos professores de Educação Musical:
Professor Cosme e professora Fernanda. Para que o Sr. Bispo nunca se esqueça da nossa
escola, foi-lhe oferecido um retrato a grafite.

2 - No dia 11 de novembro, durante a manhã, realizou-se o corta mato escolar. Os alunos
foram

agrupados,

por

idades

e

por

género,

para

realizarem

as

suas

provas.

O grupo de Educação Física, em articulação com a comunidade educativa, organizou a atividade
promovendo a integração de todos os alunos e fomentando a prática do desporto. Os alunos do
1º ciclo aderiram quase na totalidade o que proporcionou momentos de grande animação,
diversão e alegria.

3 – S. Martinho - A tradição cumpriu-se! Apesar da ameaça da chuva, no dia 11 de novembro,
durante a tarde, festejamos o S. Martinho. O Departamento do 1º ciclo, em articulação com o
Departamento de Expressões, dinamizou um conjunto de atividades lúdicas. Tal como manda a
tradição, antes de fazermos a fogueira, ainda houve tempo para brincar, correr, e cantar. Fizemos
uma grande fogueira onde assamos algumas castanhas. Apanhamos com o fumo desta fogueira
que, segundo dizem os mais antigos, servia para "defumar" e afastar o mau-olhado.
No final de tanta “enfarruscardela”, correria e brincadeira, toda a comunidade educativa se
deliciou com as magníficas castanhas assadas e sumo. O convívio entre professores e alunos foi
extraordinário. Foram momentos muito divertidos e cheios de animação!

4 - Bela e o Monstro no gelo - Na sexta-feira, de manhã, foi ao MarShopping ver o musical "A Bela
e o Monstro no gelo". A animação, durante a espera dos autocarros, inundou a escola. Quando
chegamos, ainda tivemos que esperar um bocadinho, mas estivemos sempre muito bem. O
musical foi fantástico! Uma história de encantar, com muitos efeitos especiais e musicas
animadas. No final tivemos direito a tirar uma fotografia com todo o elenco que se mostrou
sempre muito disponível e sorridente.

5 – Festa de Natal. A Festa de Natal foi apresentada à comunidade envolvente num ambiente
repleto de ternura. Todas as turmas, de forma muito empenhada e “quase profissional”

apresentou a sua atividade. Entre canções, danças, coreografias e representações, o espírito
natalício encheu o coração de todos os presentes. Um espetáculo emocionante, acolhedor, mas,
ao mesmo tempo, muito animado.
6 - O primeiro ciclo, depois de alguns ensaios, saiu para cantar as janeiras pelas ruas da
freguesia. No primeiro dia formamos um único grupo e pudemos contar com a colaboração do
professor Cosme e de professora Fernanda Sá, para além da participação dos nossos amigos da
Educação Especial. No segundo dia, formamos dois grupos: o 3.º e 4.º anos deram uma volta
maior e os 1º e 2º anos apenas percorreram as ruas mais próximas da escola. E ainda houve
tempo para uns minutinhos de descanso no parque junto à escola.
Muito obrigada a todos aqueles que nos abriram as portas e também um agradecimento para
todos aqueles que contribuíram, nomeadamente ao Café Madorra, Farmácia Carneiro,
Supermercado Maciel, ao Tapas Caffé, ao Restaurante Caravela, e à bomba de combustível de
Fragoso.
7 - E assim se festejou o Carnaval em Fragoso. Tivemos turmas com tema definido, outras
desfilaram como quiseram, mas o mais importante foi a perfeita diversão. A animação entre os
participantes foi uma constante. Obrigada aos pais que, tão cuidadosamente, prepararam os seus
filhos.
8 - No dia da Árvore, como manda a tradição, foram plantadas pequenas árvores, arbusto e flores
no nosso jardim. A professora Fernanda Sá (professora dos 7 ofícios), sempre disponível, foi-nos
explicando os cuidados a ter com cada uma das plantas: as podas, as regas, a exposição solar e
a necessidade de adubo (que varia de planta para planta).
Fizemos uma visita ao lago da escola onde pudemos ver os peixinhos e as rãs que já começam a
crescer. Este é mais um espaço maravilhoso da nossa escola e que todos devemos cuidar e
preservar.

9 - O primeiro ciclo percorreu os laboratórios onde puderam realizar experiências muito
interessantes. As professoras de Ciências, Biologia e Físico-química prepararam atividades muito
curiosas, apelativas e dinâmicas. Vimos como se faz o sabão, vimos bichinhos no microscópio /
lupa, experimentamos situações de memória visual, uma bola que "flutuava" no ar com um
secador de cabelo... entre outras experiências.
Numa outra sala cozemos ovos decorados, através da transposição de imagens naturais (salsa,
fetos, flores...) com tingimento natural (casca de cebola). Ainda fizemos bolinhos de coco e
bolinhos de chocolate. Uma manhã fantástica e muito enriquecedora!

10 – Os professores dinamizaram atividades a que aderiu toda a comunidade educativa. Alunos e
professores empenhadíssimos na elaboração dos tapetes de flores e cujo produto final embelezou
a entrada da nossa escola. Os alunos mantiveram um comportamento exemplar não só na
elaboração dos tapetes mas também na sua preservação. Depois de tanto trabalho, tivemos o
descanso merecido. Um lanche partilhado que promoveu o convívio entre todos os alunos,
professores e auxiliares da ação educativa. Fantástico!
11 - As Maias - É uma tradição do norte do país que consiste em colocar à porta de casa um ramo
ou grinalda de flores que contenham giesta florida. Como a giesta floresce no mês de abril e maio,
esta planta assume o nome de maia. A sociedade Grega e Romana já celebrava, por esta altura,
mas sem data definida, o ritual de embelezar as casas com flores. Este ritual, no início da
Primavera e início do ano agrícola, evocava a fertilidade e a abundância. Com o Cristianismo
conta-se que, durante a viagem da Virgem Maria para o Egito, esta foi deixando ramos de giesta
pelo caminho de forma a encontrar o caminho de volta o que fez com que a giesta seja vista como
uma planta sagrada.
Contudo, a tradição do dia 1 de maio remete-nos para a fuga da Sagrada Família em que estes
eram perseguidos pelos Judeus. O Rei Herodes, sentindo-se ameaçado com o nascimento do
"Rei do Povo", resolveu enviar os seus soldados ordenando-lhes que matassem o menino Jesus
de forma a acabar com esta ameaça. Os soldados seguiram-nos até uma pequena aldeia
dispostos a matar todas as crianças lá existentes. Perante esta ameaça, um aldeão combinou
com os soldados colocar um ramo de giesta na porta da casa onde a Sagrada Família pernoitasse
e assim eles matariam apenas o Menino Jesus.
Qual não foi o espanto dos soldados quando, no dia seguinte, todas as casas da aldeia tinham um
ramo de giesta na porta o que os impediu de identificarem a casa onde se escondia o Menino e
assim, evitaram que ele fosse morto.
Desde essa altura é tradição no dia 30 de abril para 1 de maio colocar nas portas das casas um
ramo ou grinalda de flores que também tenham giestas... Maias.
** Há quem acredite que esta tradição também ajuda a afastar "as bruxas e os maus-olhados",
ficando, desta forma, a casa protegida.

Na escola foi lançado o desafio da construção d'As Maias e a adesão foi muito significativa. Todas
as turmas colaboraram e participaram na atividade. Mais uma vez, obrigada a todos os pais que,
de forma tão empenhada, participaram e colaboraram.

12- Memorável e emocionante.
Um dia preparado com muito carinho para todas as mães do mundo: para aquelas que
puderam estar presentes, para as que, por diversos motivos, não puderam estar presentes e para
todas as mães que já não entre nós.

A adesão a esta atividade superou as expectativas, embora tenhamos a consciência que
muitas mães até gostariam de estar presentes, mas a vida profissional não lhes permitiu. Mesmo
não estando presentes fisicamente, estiveram-nos em pensamento. As músicas ternurentas e
emocionantes ecoaram pelo átrio da escola enchendo-o de sorrisos e lágrimas de felicidade. A
Carolina, aluna do 4º ano, cantou a solo a música "Beijinhos para a minha mãe" e a Leonor e a
sua mãe, D. Conceição formaram um dueto maravilhoso. O professor Cosme também nos
presenteou com uma música inédita. Os alunos estiveram muito empenhados em todas as
apresentações.

13 – Dia de aulas ao ar livre - No dia 18 de maio celebra-se o Dia de Aulas ao ar livre. A brincar
também se aprende!
Divididos em grupos trabalhou-se o espírito de equipa, a colaboração e a entreajuda. As
atividades estavam distribuídas em 12 desafios: cálculo de perímetros, efetuar cálculos, procurar
palavras no dicionário, encontrar verbos num texto, identificar animais e plantas terrestres e
aquáticas, responder a adivinhas, construir formas com elementos naturais, desenhar, saltar à
corda, marcar pontos com a bola, dramatizar... 12 Desafios ricos em aprendizagens e altamente
divertidos!
Uma atividade para repetir!

