FOLHA DA EDUCAÇÃO 6ª EDIÇÃO
>JARDIMDEINFÂNCIA DO OUTEIRO

Visita ao Centro
Lúdico de Oliveira
de Azeméis

No primeiro período fizemos uma actividade muito importante de carácter lúdico – pedagógico onde aprendemos
muito e gostamos muito também. Neste dia obtivemos muitas experiências novas.
Deslocámo-nos ao Centro Lúdico no TUAZ. Fomos muito
bem recebidas. As crianças lavaram as mãos e dirigiram-se
para uma salinha onde tinham os monitores. Cada criança
tirou um símbolo e foram assim formados os grupos. Cada
criança seguiu o seu monitor e começou assim «O Safari
com Tintim», onde passaram por diferentes actividades
desde plástica, música, leitura, jogos, entre outras.
No final, o Centro Lúdico ofereceu um livro com actividades a serem desenvolvidas no jardim. Regressamos novamente no TUAZ.
Foi uma actividade muito interessante, onde as crianças
fizeram muitas aprendizagens e saíram de lá muito mais
enriquecidas.
Esta actividade deve continuar e é de repetir. Parabéns a
todos os que directa ou indirectamente estão envolvidos
nestas iniciativas. Esperamos conseguir fazer uma nova
visita em breve.
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Mensagem do
Vereador da Educação
Já na sua sexta edição, a Folha
da Educação apresenta-se - uma
vez mais - como uma publicação
que pretende divulgar projectos e
iniciativas dinamizadas em território concelhio.
As actividades, que nunca se
esgotam nos estreitos limites deste espaço, envolvem inúmeros
e diferentes parceiros, que dão
o seu melhor, procurando um
maior enriquecimento curricular
e perspectivando uma educação
integral de qualidade.
São complementos úteis e necessários da formação formal e
que correspondem às dinâmicas
implementadas localmente por
cada uma das instituições envolvidas.
Assistimos, presentemente, a
uma mudança contínua, assente
no paradigma da evolução tecnológica. Em paralelo, constatamos
uma sistemática mudança de valores e comportamentos com reflexos na sociedade e no próprio
meio escolar.
Hoje, as escolas desempenham
papéis que até há bem pouco tempo não lhe estavam reservados. Os
agentes educativos são chamados
a formar redes de colaboração e a
interagirem entre si, dando uma
resposta eficaz aos desafios que
se colocam à Educação.
Tem havido, porém, uma preocupação em acompanhar estes
desafios permanentes e atender
ao que de mais premente vai
surgindo. Não podemos, por
isso, deixar de considerar que a
mobilização de todos os intervenientes neste processo tem sido
fundamental.

Professor Isidro Figueiredo

Com a entrada em vigor há
cerca de cinco anos da Carta
Educativa, a que juntamos as
mudanças entretanto verificadas
- designadamente o acentuado
decréscimo de frequência de alunos nas nossas escolas -, será necessário proceder a uma revisão
sustentada e equilibrada deste
documento orientador.
Nesse sentido, a modernização do parque escolar terá como
base a Carta Educativa actualizada. Um processo com carácter

prioritário para o corrente ano,
tendo em vista uma melhoria
das condições de funcionamento
dos diferentes estabelecimentos
de ensino. Pretende-se construir
e/ou modernizar as escolas para
proporcionar um ensino de excelência, aproveitando da melhor
forma possível os recursos disponíveis.
Destas e de outras iniciativas
iremos dando conta ao longo
das próximas edições da Folha da
Educação.

>UNIVERSIDADE SENIOR DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

“Cantar os Reis”
Tal como nos anos anteriores, e desde o primeiro
ano das nossas actividades,
a Universidade Sénior Oliveira de Azeméis sempre
procurou manter a tradição
de percorrer a cidade e as
suas instituições, levando
a todos a Mensagem da Paz
e do convívio fraternal que
na nossa comunidade nos
deve unir.
Assim, e no dealbar de
2010, visitámos: Lar de S. Mi-

guel, CERCIAZ, Centro de
Dia, Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia e Biblioteca Ferreira de Castro.
Os grupos do Canto Coral e Madrigais participaram
neste evento. Para todos nós,
esta actividade será sempre
entendida como a manifestação do nosso ideal de promover a fraternidade, base
fundamental para a plena
comunhão da nossa comunidade.

Versão Integral da Folha da Educação em: www.cm-oaz.pt e www.edveduca.com
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>EB1/Jardim de Infância de Picoto

>obra social de s. martinho da gândara

Festa de Natal

Projectos educativos

Realizou-se no dia 18 de Dezembro, a Festa de Natal da EB1/
Jardim de Infância do Picoto -Cucujães envolvendo todos os
alunos, corpo docente e pessoal auxiliar. A participação dos
alunos através das suas actuações, canções de Natal, poesias e
encenações fizeram com que a festa de Natal da escola decorresse num ambiente de muita animação e alegria. A decoração
do palco partiu da iniciativa dos professores incluindo os das
Actividades de Enriquecimento Curricular que, desta forma,
conseguiram que a festa tivesse ainda mais brilho e encanto.
A Associação de Pais da Escola fez a alegria das crianças ao
contribuir com a oferta de prendas que dois Pais - Natal distribuíram por todos os alunos.

Turmas da EB1 do
Picoto - Cucujães
participam no
projecto “Já sei Ler ”

“Promover e
Estimular a Brincar”
O projecto “Promover e
Estimular a Brincar” decorre
há 3 anos na Obra Social de S.
Martinho da Gândara.
O princípio base é que a transição do jardim-de-infância
para o 1º ciclo do ensino básico
implica a adaptação por parte
da criança a um novo contexto
(espaço físico e diferentes intervenientes - pares e professores).
Para tal, é crucial melhorar as
competências das crianças com
vista ao sucesso escolar, acompanhar a transição das crianças
na entrada do 1º ano de escolaridade e prevenir situações
de desadaptação escolar. Este
projecto prevê a dinamização,
por parte da psicóloga da Instituição, de actividades com as
crianças dos 5 anos com vista
à estimulação dessas mesmas
pré-competências.
“Hora dos Afectos”
A “Hora dos Afectos” é dirigida aos idosos do Centro
de Dia, e tem como objectivo
ajudar o idoso a encarar o seu
envelhecimento como um processo natural, de forma positiva e adequada. São dinamizadas actividades de estimulação
cognitiva, sensorial e principalmente emocional com vista
a promover a auto-estima dos
idosos.

>Centro Social, Cultural e Rec. Carregosa

Festa de Natal

Dada a importância que a leitura pode trazer para os jovens,
foi com grande interesse que os docentes de três turmas do 2.º
ano e uma do 1.º ano acolheram este projecto. No âmbito do
PNL, este projecto pretende promover a leitura em família e a
interacção escola-família. A participação da família é fundamental na criação de hábitos de leitura nos primeiros anos, por
isso, a escola como agente privilegiado na relação com a família
achou por bem envolver-se neste projecto contribuindo, assim,
para que a leitura se inicie desde logo muito cedo e no seio da
família. Durante o período de desenvolvimento deste projecto
os professores serão apoiados pela Coordenadora da Biblioteca do Picoto disponibilizando a “Picoteca” para as diferentes
actividades de leitura.

A Magia do Natal!
O Natal é uma quadra festiva muito apreciada pelas
crianças, sendo a altura ideal
para repensar atitudes, com-

portamentos e vivências. Este
ano, o projecto pedagógico
do Centro Social encontra-se
ligado aos afectos e aos valores.

Esta quadra possibilitou a
vivência desses mesmos valores
por toda a comunidade escolar.
Partilha, União, Solidariedade,
Paz, Harmonia…

folha da educação 6ª edição

3

Terça-feira, 9 de Fevereiro de 2010

>Sessão Solene na EB2,3 Comendador Ângelo Azevedo

Oito anos ao serviço de São Roque e Nogueira do Cravo
O passado dia 25 de Novembro foi dia de festa e comemoração na EB2,3 Comendador
Ângelo Azevedo. Centenas de
crianças e jovens, acompanhadas de docentes e funcionários,
assinalaram em ambiente festivo a Sessão Solene de Abertura
do Ano Lectivo 2009-10.
A inauguração de uma exposição intitulada “Obra Pública”
do artista Plástico Victor Costa
assinalou o primeiro momento
significativo do programa.
Ângelo Azevedo, Patrono da
Escola Sede do Agrupamento,
marcou presença em todos os actos da celebração tornando-se a figura incontornável da efeméride.
Coube ao Director do Agrupamento de Escolas de São
Roque e Nogueira do Cravo a
abertura das intervenções mais
formais salientando “ser esta
uma ocasião para uma palavra
muito especial de reconhecimento para todos quantos vêm
dando o seu melhor para a
construção deste espaço privi-

legiado de cultura e instrução”.
O Dr. António Leite, Director
Regional da Educação do Norte,
salientou o seu agrado por estar
na escola referindo que “é com
imensa satisfação que estou
nesta escola que é uma escola
de projectos e uma escola com
projecto, uma escola centrada no seu objecto e também
aberta à comunidade, um espaço cuidado e acolhedor, um
espaço educativo de qualidade, uma escola com preocu-

pações culturais e ambientais
e que procura responder de
forma adequada às necessidades da comunidade em que se
insere”. Isidro Figueiredo, Vereador da Educação, Ambiente
e Associativismo da Câmara
Municipal, elogiou o trabalho
da escola e a sua organização
que “tendem para a qualidade
e a excelência”.
De seguida, a Sessão Solene
contou com outro momento de
grande valor simbólico - a en-

>Comissão de Melhoramentos de Azeméis

>ESECVP Oliveira de Azeméis

Formação ano
lectivo 2009/2010

“Somos uma Família”
“Somos uma família” é o tema
do projecto pedagógico deste ano
lectivo da Creche da Comissão
de Melhoramentos de Azeméis.
A instituição conta com três salas,
sendo elas o berçário, uma sala
composta por crianças de um
e dois anos e a outra sala composta por crianças de dois e três
anos. Na sua totalidade, a creche
tem capacidade para 35 crianças. Para além da relação Creche
– Família pretendemos, com o
nosso projecto pedagógico, fazer
com que as famílias participem
activamente na creche e nas suas
actividades. Desta forma, a colaboração mútua, crítica e simultaneamente solidária entre creche –
família é condição indispensável
para a educação equilibrada. Desenvolver uma parceria acontece
num processo contínuo, cada dia
e segundo um funcionamento
próprio de cada instituição e respeitando uma planificação diária,
semanal, mensal e anual.
Propusemo-nos trabalhar esta
temática de uma forma criativa, privilegiando os momentos
de partilha das crianças. Sendo
o grande objectivo sentirem-se
todos parte da grande família da

trega de diplomas e da Medalha
em bronze Comemorativa do
“Quadro de Valor e Excelência” da autoria do escultor Paulo Neves aos alunos do 5º ao 9º
ano que no ano lectivo 200809 reuniram as condições de
comportamento e sucesso académico excelente nas distintas
áreas disciplinares. Momento
relevante da cerimónia esteve
também reservado à entrega de
diplomas aos adultos que concluíram o Curso EFA B3, bem

como de prémios aos alunos
vencedores das diferentes actividades e concursos levados a
efeito no ano lectivo transacto
e ainda a entrega das Bandeiras
Verdes, num total de 10, que
tornaram este, pelo quarto ano
consecutivo, um dos poucos
Eco-Agrupamentos do país e o
único do Distrito de Aveiro.
A parte da tarde deste dia
intenso e preenchido de actividades de cariz cultural foi reservado a um convidado especial,
detentor de um curriculum
invejável - o Dr. Álvaro Laborinho Lúcio. “Educação, Arte
e Cidadania” foi o tema subjacente à conferência dirigida ao
conjunto da comunidade escolar e aos agentes e instituições
que colaboram no processo
Educativo. A qualidade, riqueza e actualidade das propostas
e argumentos aduzidos nos domínios da educação e cidadania
tornaram este um momento
significativo e visivelmente sentido por todos os presentes.

FORMAÇÃO PRÉ-GRADUADA
1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem

Comissão de Melhoramentos de
Azeméis, onde temos como principal objectivo ajudar as crianças
a aprenderem a ser e a crescer…
para serem cidadãos de amanhã.
Para além do desenvolvimento de actividades que fomentem
a Área de Formação Pessoal e
Social, Área das Expressões e
Comunicação e a Área do Conhecimento do Mundo, são
ainda dinamizados eventos relacionados com as épocas festivas.
É, portanto, necessário realçar a
comemoração do Dia Mundial
do Animal, o Dia das Bruxas, o
Magusto e o Natal.
Para o próximo trimestre mui-

tas são as actividades já planeadas,
podendo destacar-se o festejo do
Carnaval, da Páscoa e dia do Pai.
Mas para além dos eventos mais
comuns, a Creche da Comissão
de Melhoramentos de Azeméis
proporciona diariamente às suas
crianças actividades como a sessão de canções, dança e música.
A estampagem e a pintura são
também referências no dia-a-dia
das crianças, assim como a ginástica e a dramatização de diversas
histórias relacionadas com as
várias épocas do ano. As sessões
de relaxamento e as actividades
de culinária não são deixadas de
parte.

FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem
de Saúde Materna e Obstetrícia
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem
Comunitária
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem
de Reabilitação
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem
Médico-Cirúrgica
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem
de Saúde Mental e Psiquiatria
FORMAÇÃO CONTÍNUA A REALIZAR NO ANO DE 2010
Destinatários: Enfermeiros

FINANCIADA

AUTO-FINANCIADA

“TRATAMENTO DE FERIDAS” –
30 Horas
“CONTROLO DE INFECÇÃO” - 40 “SUPERVISÃO CLÍNICA” 40 Horas
Horas
“CUIDADOS PALIATIVOS” – 40
Horas

4

Terça-feira, 9 de Fevereiro de 2010

folha da educação 6ª edição

>Escola Superior Aveiro Norte

>Centro Social e Paroquial S. Miguel

Assinatura do Protocolo
entre a UA e a Câmara
para construção
das instalações
definitivas da ESAN

As nossas actividades

A Câmara de Oliveira de Azeméis e a Universidade de Aveiro
assinaram o protocolo que viabiliza a construção das instalações definitivas da Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção Aveiro Norte. O novo edifício será implementado na «Quinta do Comandante», um terreno adquirido
pela autarquia por 2,5 milhões de euros e situado na fronteira
com o município de São João da Madeira. Desde a sua criação,
a Escola Superior Aveiro Norte (ESAN) funciona em instalações provisórias no centro da cidade, situação que, segundo o
anterior Presidente da Câmara – Sr. Ápio Assunção, é «impraticável» porque as instalações «não são as mais adequadas
a um pleno desenvolvimento das actividades da escola». Para
Ápio Assunção, a ESAN «irá colmatar muitas das lacunas ao
nível da qualificação dos trabalhadores» sendo «uma aposta
estratégica para o desenvolvimento do norte do distrito de
Aveiro», em particular para Oliveira de Azeméis.
Helena Nazaré, reitora da Universidade de Aveiro considera
também importante a localização da Universidade de Aveiro
na região norte do distrito ao estar a cumprir a sua missão que
é a de «contribuir para o desenvolvimento económico e social
das regiões». Segundo o protocolo, o projecto de arquitectura será desenvolvido pela autarquia em colaboração com
a UA e inclui, além de espaços para as actividades lectivas, a
construção de uma unidade laboratorial de interface com o
tecido empresarial. Nos termos do protocolo, a Universidade
de Aveiro compromete-se a «manter as actividades de formação, investigação e desenvolvimento e de cooperação com a
sociedade» e diligenciar no sentido de obter o financiamento
nacional de 750 mil euros.
A necessidade de dotar a ESAN de novas instalações advém do
sucesso que tem sido o Programa Aveiro-Norte em Oliveira
de Azeméis. Desta forma, poderá albergar os equipamentos
necessários para levar a cabo as actividades que estiveram previstas aquando a sua realização. Este sucesso pode, também,
ser verificado anualmente aquando do preenchimento das 40
vagas disponíveis na Licenciatura em Tecnologia e Design de
Produto e na nova edição de Cursos de Especialização Tecnológica, com uma oferta formativa em várias áreas profissionais
distribuídas por 11 cursos, em regime diurno e pós-laboral.
A ESAN pretendeu, mais uma vez, dar resposta às necessidades de formação da área envolvente, de forma a garantir uma
elevada taxa de empregabilidade dos seus alunos.

Nos dias de hoje procuramse muitas respostas quanto aos
laços familiares e afectivos dos
filhos, pais, avós e amigos. O
ritmo da vida, a competição, as
solicitações diárias, debilitam os
laços afectivos entre as pessoas,
mesmo na própria família.

Na creche do Centro Social
Paroquial S. Miguel, tentamos
ajudar a crescer saudavelmente
incentivando aos valores, como a
interacção com as crianças e Idosos, para que vão crescendo no
respeito e na troca de saberes
daqueles que têm uma longa

história de vida e que podem
ajudá-los a terem experiências
diferentes no seu crescimento.
Os jogos, histórias, culinária e
mesmo alguns passeios em comum fazem parte do plano de
actividades do Lar e Creche de
S. Miguel.

>CERCIAZ

Prática de Boccia na Cerciaz
O Boccia descende de um
jogo de lançamento de bolas
da Grécia Antiga, não podendo
estabelecer-se uma data exacta
para o seu surgimento.
Este jogo foi desenvolvido
para que possa ser jogado por
pessoas com Paralisia Cerebral
ou outras deficiências motoras, requerendo muito controlo
muscular, precisão, cooperação
e estratégia.
O objectivo do jogo consiste
no seguinte: o jogador, par ou
equipa deve colocar o maior número de bolas de cor com que
está a jogar mais próximo da
bola alvo.
Enquanto desporto adaptado,
foi implementado e desenvolvido nos últimos 20 anos em Portugal, sendo reconhecido como
modalidade paralímpica em
1984. Actualmente é praticado
em mais de 40 países em todo o
mundo.
Na Cerciaz esta modalidade
foi introduzida em 2005 como
forma de recreação, actividade
ocupacional dos nossos jovens
com paralisia cerebral, assumin-

do desde o início um papel de
grande importância para a sua
reabilitação.
Com o aumento do interesse
dos nossos jogadores, rapidamente passamos a participar em
demonstrações nas escolas do
concelho e em encontros com
jogadores de outras instituições.
Desde 2007 a nossa equipa começou a participar de forma regular em Torneios competitivos,
onde os nossos atletas têm obtido resultados muito honrosos.

O grande impacto que a modalidade teve na nossa Instituição, bem como as vantagens que
o jogo tem para o desenvolvimento físico, psíquico e emocional dos intervenientes, fez-nos
repensar estratégias, abrindo a
modalidade aos nossos alunos
com deficiência mental.
“No desporto a esperança
tem o tamanho indeterminado do sonho, compensando
assim a irredutibilidade da
realidade”.

folha da educação 6ª edição
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>JARDIM-DE-INFÂNCIA VERMOÍM - OSSELA

Experiências científicas com o Laboratório Pingote
O Laboratório Pingote é um
projecto itinerante da Divisão
de Educação da Câmara Municipal, que pretende levar às escolas e Jardins-de-infância actividades no âmbito das ciências;
são vários os temas propostos,
todos relacionados com a Água.
O nosso Jardim-de-infância
recebeu a visita do Laboratório
Pingote e fizemos muitas experiências sobre “Água …Fenomenal”: “Uma lente de aumento feita de água!”; “A aranha
caminha sobre a água sem se
afundar! Sabes porquê?”; “A
luz anda em linha recta?”; “Um
pente pode atrair a água?”; e
“Um barco movido a sabão”.
A actividade descrita pelas
crianças:
“A Engenheira Cláudia e o
Senhor Álvaro vieram mostrar-nos as ciências” (Inês – 5
anos)
“Vieram fazer experiências
com a água” (Ana Margarida –
5 anos)
“Vieram aqui trabalhar com
coisas com copos com tigelas
uma pinça botões um alfinete

líquido de lavar a loiça e sempre água (Lara – 4 anos) e um
pente (Margarida – 5 anos)
e um pozinho para colorir a
água e uma coisinha branca
faz de conta que era um barco
e um palito e película de cozinha” (Inês – 5 anos)
“Gostei mais da experiência
da lupa consegui ver os botões
muito grandes e não usavam a

lupa usavam plástico e água…”
(Margarida -5 anos)
“Gostei mais do barco a senhora pôs o barco na água e
depois pôs um palito a tirar
o detergente e depois pôs o
palito com um gotinha de detergente no barco e ele andou”
(Barbara – 5 anos)
“Eu gostei da experiência porque as aranhas não se afundam

quando estão em cima da água
tinha …mas depois pôs-se uma
gotinha de detergente e a gotinha
fez um buraco na água e logo o
alfinete afundou” (Inês – 5 anos)
“Eu pus os botões dentro do
copo de iogurte e os botões
eram pequeninos e depois pusemos em cima do copo um
plástico … e depois pôs água e
os botões ficaram muito gran-

des…” (Rui – 3 anos)
“Gostei de ver as experiências e gostei de pôr água no
copo que tinha botões” (Gabriela – 3 anos)
Este é um projecto muito
interessante, que envolve as
crianças num ambiente de jogo
e brincadeira, despertando-lhes
a curiosidade para as questões
básicas da ciência.

Entre enfeites e luzes, o
almoço de Natal foi um momento especial de convívio e
ternura entre gerações. Nesse
dia chegou o Pai Natal carregadinho de prendas. Vinha
numa charrete puxada por

póneis, pois as renas estavam
cansadas. Todas as crianças
deliraram quando o Pai Natal
deixou dar uma voltinha na
sua charrete e fazer uma festinha nos seus lindos póneis.
Foram dias inesquecíveis!

>CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL SANTO ANDRÉ DE MACINHATA DA SEIXA

As nossas actividades
Museu Molinológico
No dia 6 de Outubro, as
crianças do Jardim de Infância
fizeram uma visita ao Parque
Temático Molinológico de Ul.
Esta visita veio como prémio
do concurso “Energia para
Todos” em que fomos vencedores. No parque, as crianças
puderam observar a natureza
do espaço envolvente e conhecer os utensílios e técnicas de
confecção do pão de Ul. Esta
visita também veio em sequência do projecto “ Ciclo
do Milho” onde se realizaram
várias actividades como desfolhada e debulha do milho
revivendo-se tradições e costumes da comunidade.
Natal
Durante o mês de Dezembro foram várias as actividades que realizamos.
Participamos no concurso de presépios da Biblioteca
Municipal Ferreira de Castro
com o engenho e a arte dos

nossos idosos e na III Mostra de Árvores de Natal nas
ruas de Oliveira de Azeméis
com a criatividade das nossas
crianças. No dia 18, grandes
e pequenos foram assistir ao
II Festival da Canção Sénior

marcando presença com as
nossas palmas e boa disposição.
No dia 21, fomos ao cinema, comemos pipocas e tiramos uma fotografia com o Pai
Natal.
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>CAF Pinto de Carvalho …

Na Creche, Pré-Escolar e CATL

Desde o inicio do passado
ano lectivo, muito tem sido
feito pelo Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho em
prol da prestação de um serviço de grande qualidade nas
respostas sociais de Creche,
Pré-Escolar e Catl.

curriculares especificamente
destinadas a crianças entre os
zero e os três anos.
O Gymboree on the Go
tem como objectivos desenvolver brincadeiras estruturadas que promovem as
capacidades motoras, cognitivas sociais e emocionais
Na Creche…
das crianças, ao mesmo temEste ano lectivo trouxe uma po oferece às crianças os estígrande novidade para os mais mulos adequados à sua idade
pequenos: actividades extra- e nível de desenvolvimento,

utilizando brinquedos exclusivos que potenciam a
aprendizagem,
proporcionando momentos de grande
diversão.

a coreografia do “Cats” e fizeram pinturas faciais às nossas
crianças, que, assim, puderam
encarnar os seus personagens
preferidos para receber o Pai
Natal.

veu várias actividades fora
de portas. Assim, as crianças puderam vivenciar aulas
de dança na Escola de Dança Ana Luísa Mendonça, jogaram hóquei no Pavilhão
No Pré-escolar…
Salvador Machado, jogaram
Este Natal, a festa teve algu- No Catl…
Basquetebol, Ténis, pratimas novidades proporcionaAs férias são sempre dese- caram natação nas Piscinas
das por um grupo de alunos da jadas pelas crianças do pri- Municipais, patinaram na
Escola Secundária Ferreira de meiro ciclo e, à semelhança Pista de Gelo e visitaram
Castro que proporcionaram do que aconteceu nas férias o Parque Ornitológico em
um espectáculo de dança com de Verão, o Catl desenvol- Santa Maria da Feira.

