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Editorial  
Assumindo a Escola Profissional Infante D. Henrique a missão de promover a 

formação pessoal, escolar e profissional dos jovens que todos os anos acolhe, 

assume também a responsabilidade de comunicar com clareza quais são os princí-

pios e as regras de funcionamento e de convívio na instituição 

A Escola tem a responsabilidade de transmitir conhecimento e de ensinar os 

seus alunos, mas não a de substituir os pais de cada um na sua obrigação educati-

va. Sendo assim, não pode tolerar ou pactuar com comportamentos e atitudes, 

linguagem e atos, reveladores da ausência de princípios como o respeito e a hu-

mildade. 

Se o fizesse, a Escola, não cumpriria a sua missão. Entendemos que não é acei-

tando, desvalorizando ou ignorando atos de rebeldia, má educação e agressivida-

de, que se contribui para a interiorização de valores e de princípios que devem 

nortear a vida de cada jovem. 

Valores e princípios expressos em ações definidas como adequadas e desejá-

veis, na forma como os alunos atuam e justificam o seu modo de estar na Escola e 

na sociedade, no modo de agir com o outro, seja o colega de turma ou outro 

elemento da comunidade educativa. 

É assim responsabilidade da Escola contribuir para que os alunos aprendam a 

respeitar-se a si mesmos e aos outros, percebam e interiorizem que os seus atos 

têm consequências. Os alunos são sujeitos de direitos mas também de deveres. 

Têm a obrigação de corresponder respeitosamente ao trabalho diário de quem se 

esforça, criando-lhes condições objetivas de aprendizagem. 

Num mundo em rápida mudança, numa era global e do conhecimento, a Escola 

procura dotar os seus alunos de ferramentas que os ajudem a encarar o novo e o 

imprevisto. Tem promovido o desenvolvimento de projetos temáticos, com o 

propósito de integrar várias áreas do conhecimento e aumentar o protagonismo 

de cada um no processo de aprendizagem, potenciando em cada indivíduo a von-

tade, a capacidade e o conhecimento que lhe permitirá aprender a ser cidadão 

autónomo, responsável e ativo. 

Aproxima-se um período de pausa letiva que espero seja usado, por cada um, 

para refletir sobre o percurso que quer construir, sobre o futuro que quer trilhar. 

A toda a comunidade educativa desejo uma boa Páscoa. 

A Diretora, 

Dr.ª Olga Sá 
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Aconteceu na EPIDH 

Projeto Ponte de Afetos    
Cachecol Solidário em Dia de Reis 

  No âmbito do projeto incluso na minha planificação individual de AEC’s para o presente 

ano letivo, que designei por “Pontes de Afetos” e que tem por objetivo, promover e potenciar 

os valores da partilha, da solidariedade e de ajuda ao próximo junto dos alunos e de toda a 

comunidade escolar, no passado dia 6 de janeiro, e para encerrar as celebrações de Natal, os 

alunos da turma 2ºTRRB-A, 1º TRRB-A e 2º TRCP-B deslocaram-se à Baixa do Porto, mais 

concretamente à Avenida dos Aliados, para deixarem amarrados nos troncos das árvores os 

cachecóis que os próprios trouxeram para doar.  

A acompanhar estes cachecóis ficaram ainda mensagens de afeto redigidas e coloridas pe-

los próprios alunos, em papel timbrado da escola e que foram colocadas junto dos cachecóis.  

Ao longo desta atividade, foram recolhidas imagens deste espírito de partilha e de solidari-

edade dos nossos alunos, incluindo do momento em que um aluno do 2º TRRB-A, Jorge Alves, 

ofereceu e colocou o seu cachecol numa senhora idosa, que pedia esmola na rua, ali mesmo 

nos Aliados. A espontaneidade e a generosidade com que este aluno o fez, deixou-me particu-

larmemte emocionada e satisfeita, afinal, a escola é isso mesmo: um espaço de crescimento…

um “Espaço SER MAIS”, em que procuramos humanizar o humano e incutir nos nossos meni-

nos valores como o do respeito pela vida e pelas pessoas.  

Esta iniciativa contou ainda com a colaboração e presença do Professor de TE-

Cozinha|Pastelaria, Fernando Pereira e da Diretora da Escola, Dra. Olga Sá, a quem muito 

agradeço a disponibilidade e apoio. 

Julgo que os objetivos pedagógicos principais que tracei e que estiveram subjacentes a esta 

atividade foram plenamente cumpridos, já que foi possível proporcionar aos alunos uma ativi-

dade diferente, cheia de simbolismo e imbuída de valores importantes para a sua formação en-

quanto jovens adultos. 

Uma última nota para aqui registar alguns laivos mais pessoais em jeito de conclusão. Dizer 

que numa época em que os valores parecem querer tomar tons acinzentados e pardos nas 

mais diferentes franjas da sociedade mundial, importa incutir nos nossos jovens a importância 

das aprendizagens e dos valores que podem adquirir na escola, para que cresçam e se transfor-

mem em cidadãos de carácter saudável no exercício da sua plena cidadania.      
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Aconteceu na EPIDH 

 

  Cidadãos preocupados, responsáveis e ati-

vos na construção de uma sociedade mais jus-

ta e melhor para todos.  Considerando que é 

urgente humanizar o humano, regozijo-me 

pela boa vontade e dedicação demonstradas 

pelos nossos alunos.  

  Demonstrar-lhes que a escola existe por 

eles, para eles e com eles, é um imperativo 

para que se integrem e gostem de estar e de 

viver a escola.  

  Estas atividades que quebram a rotina, sem 

deturpar os objetivos pedagógicos, podem ser 

conducentes a um maior envolvimento por 

parte dos  alunos e ajudam a transformar a 

escola num Espaço SER+, conquanto a singula-

ridade do SER seja mais importante do que 

trivialidade do TER.  

  Bem hajam pela generosidade existente nos 

vossos corações! 

 

Professora Erika Espírito Santo  

 

 

 

 

 

 

Projeto Ponte de Afetos    
Cachecol Solidário em Dia de Reis 



EPIDH - A Voz do Infante: 2016/2017 

Página 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aconteceu na EPIDH 

Na prossecução da finalidade da disciplina de economia “promoção da educação para a 

cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento” e, no âmbito    do “Concurso Todos 

Contam” – 5ª edição, foi realizada, no dia 23 de janeiro,  uma visita de estudo ao Banco de 

Portugal , tendo os alunos assistido e participado  numa sessão formativa/informativa.  

Esta sessão permitiu aos alunos compreender o papel do Banco de Portugal no sistema 

financeiro português e europeu (zona euro) e o funcionamento de:  conta de depósito à or-

dem, cartões de pagamentos, transferências; débitos diretos, cheques, conta de serviços míni-

mos bancários, prevenção da fraude e cuidados a ter com produtos e serviços bancários. 

A  atividade decorreu conforme previsto e respondeu às necessidades de informação dos 

alunos nesta área. 

 

 

Professora Florentina  Queirós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de Estudo ao Banco de Portugal 
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Aconteceu na EPIDH 

 

As turmas do segundo ano da Escola Profissional Infante D. Henrique aceitaram o convite de 

bom agrado para saberem mais e entenderem melhor a obra do escritor Almeida Garret, de uma 

forma viva e intensa, no Teatro Sá da Bandeira, no dia 24 de janeiro de 2017.  

O auditório logo encheu e depois das 15 horas a peça começou com alguns avisos prévios por 

parte do elenco.  

De facto, o palco não estava devidamente apresentado como o usual, o elenco exposto, de for-

ma particular, gerou alguma confusão e o diálogo entre os personagens não era cem por cento 

igual à obra original, mas o público que já tinham algum conhecimento sobre esta peça, em específi-

co do escritor, perceberam-no sem grande esforço. No entanto,  no decorrer da representação 

isso deixou de ser importante.  

Notou-se um sincero esforço da equipa constituída pelos atores, que mesmo com alguns con-

tratempos mantiveram-se firmes e lúcidos nesse período em que ocorreu a encenação de Frei Luís 

de Sousa.  

Concluindo, as visitas de estudo propostas pela escola fazem muito sentido, como sempre o 

fizeram, pelo que devemos sempre apostar no conhecimento e guardar as experiências que estas 

nos podem proporcionar.  

A ida ao teatro Sá da Bandeira para assistir à peça Frei Luís de Sousa foi realizada com sucesso.  

 

A turma do 2º TRCP-B 

 

 

Ida ao teatro Sá da Bandeira  
“Frei Luís de Sousa” de Almeida Garrett  
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Aconteceu na EPIDH 

     La Chandeleur 

 

     Fête de tradition catholique, la Chandeleur 

célèbre originellement la présentation de l'en-

fant Jésus Christ au Temple, précisément 40 

jours après sa naissance. 

     En mémoire de cet événement, dès 492 

une procession annuelle se réalisait, au cours de laquelle étaient allumés des cierges bénis. La 

fête de la Chandeleur tire d'ailleurs son nom du latin festa candelarum (fête des chandelles). 

     Dans le monde paysan, le 2 février symbolise également la sortie de l'hiver et le retour 

au travail agricole. Les chandelles bénies étaient donc conservées par les paysans superstitieux 

qui les rallumaient dans le but de protéger les futures récoltes. 

     À l'occasion de la Chandeleur, toutes les bougies de la maison devraient être allumées. 

La tradition demande aussi de ne ranger la crèche de Noël qu'à partir de la Chandeleur, qui 

constitue la dernière fête du cycle de Noël. 

 

Curiosités 

 

     Les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, évoquant le re-

tour du printemps après l’hiver sombre et froid; 

     Selon une tradition qui remonte à la fin du ve siècle, on doit faire sauter les crêpes de la 

main droite en tenant une pièce d'or dans la main gauche ou, à défaut, une monnaie, afin de 

connaître la prospérité pendant toute l’année;  

     La première crêpe confectionnée doit être gardée dans une armoire pour que les pro-

chaines récoltes soient abondantes. 

 

 Professora Maria João Barros  

 

 

La Chandeleur 
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Aconteceu na EPIDH 

Café Literário -  Cesário Verde 

       

      No dia 3 de fevereiro de 2017, a turma TRCP-B do terceiro ano, em conjunto com a professo-

ra de português, tornou a realizar a atividade denominada “Café Literário”, na nossa biblioteca. 

Desta feita, a atividade consistiu na apresentação da vida e obra de Cesário Verde, por ser um poe-

ta que irá ser estudado neste período, nas aulas de português, no segundo ano, aos colegas das ou-

tras turmas de segundo ano (TRCP-A; TRCP-B e TRRB-A; TRRB-B) e aos professores acompanha-

dos dessas turmas, bem como aos elementos da direção da escola.  

      Foram pensados e organizados vários momentos: inicialmente, um elemento da turma recebeu 

os professores e os alunos, na entrada da biblioteca. Seguidamente foi apresentado um powerpoint 

sobre a vida e obra de Cesário Verde. Depois foi servido chá e bolachas por alguns alunos do se-

gundo ano TRRB-B. Enquanto os alunos lanchavam, alguns elementos da turma organizadora decla-

maram poemas de Cesário Verde, acompanhados, por um colega da turma, à guitarra. O cenário 

desta apresentação foi um café, transformando-se a biblioteca numa espécie de café, para que os 

espectadores estivessem confortavelmente sentados a assistir à apresentação e disfrutando do lan-

che, como se estivessem verdadeiramente num café: O “Café Literário”.  

      Esta atividade foi bem sucedida, uma vez que os seus objectivos foram cumpridos e o feedback 

dos colegas e professores que assistiram foi muito positivo. O 

nosso especial agradecimento aos alunos que declamaram os poe-

mas, aos que prepararam e apresentaram o powerpoint, ao aluno 

que tocou guitarra, a todos que confeccionaram as bolacha e os 

bolos que foram servidos e a todos os que ajudaram na realização 

da atividade.  

      O nosso muito obrigado, também, à professora Érika Espírito 

Santo, que preparou o espaço e disponibilizou os alunos para ser-

virem o chá e ao professor José Maria Moreira, que coordenou os 

alunos da turma para a confecção das bolachas. Nós, alunos do 

terceiro TRCP-B, gostámos muito de participar nesta atividade e 

promoveremos mais uma destinada aos alunos do primeiro ano.  
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Aconteceu na EPIDH 

Dia de S. Valentim 

S. Valentim na EPIDH… 

“Os sons do Amor…”  

No passado dia 14 de fevereiro, celebrou-se o Dia 

de S. Valentim na nossa escola. Quisemos inovar e 

abordar a temática de uma perspetiva diferente. Num 

dia especialmente dedicado ao Amor e à partilha de  

momentos românticos, escolhemos a “Música” como 

tema para a celebração do dia. Todos concordamos 

que o amor é um sentimento singular e infinito, capaz 

de transpor barreiras e de operar as mais inesperadas 

mudanças em cada um de nós.  

O amor é também, e desde sempre, um tema 

abordado e tratado pelas mais diversas  formas de 

linguagem. Da literatura à poesia, da pintura à escultu-

ra, do teatro ao cinema, o Amor foi sempre motivo e 

musa inspiradora para as mais belas e sublimes cria-

ções artísticas. Entre essas expressões artísticas des-

taca-se a Música – porventura a  linguagem mais bela 

e universal, capaz de tocar o coração de todos, de 

forma única  e genuína.  

Por isso, o desafio lançado por mim e pela profes-

sora Sónia Ramos às duas turmas (que formam uma!) 

– 1º TRRB-A e TRCP-A -  foi “A Música” e eis que, 

subitamente, de ensaio em ensaio, chegou o grande 

dia de duas turmas “subirem ao palco” pela primeira 

vez, para se fazerem ouvir.  

Tudo foi pensado e desenvolvido à volta da temática escolhida.  A nós juntaram-se os contributos 

afinadíssimos das professoras de inglês Sandra Teixeira e Carla Dias e ainda da colega de Português, 

Catarina Gomes. Tocaram-se notas tão díspares como díspares eram os talentos dos alunos envolvi-

dos e dos seus professores.   
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Aconteceu na EPIDH 

Dia de S. Valentim 

A melodia que neste dia ouvimos foi o re-

sultado do trabalho e empenho de pequenos 

artistas…artistas de uma pequena orquestra 

composta por cozinheiros e empregados de 

mesa, que, de ensaio em ensaio, foram melho-

rando competências e aperfeiçoando habilida-

des para que no final, todas as notas saíssem 

no tom certo. Entre tachos e panelas, copos e 

pratos, a peça musical lá se foi compondo com 

a ajuda das respetivas maestrinas.   

Não foi fácil…é verdade!  

Entre subir os agudos e manter os graves, 

resvalámos muitas vezes para momentos de 

desafinação. Tenho consciência de que vos 

pedi para tocarem muitos instrumentos em 

simultâneo no vosso primeiro almoço. Porém, 

estou certa de que se o fiz, foi porque acredi-

tei (sempre) que eram capazes de tocar em 

harmonia e melodiosamente.  

Quando tudo terminou, foi reconfortante 

ouvir baixinho no meu coração as primeiras 

notas desta atividade…as notas básicas que 

todos temos que aprender antes de tocarmos 

na orquestra principal ou em concertos.  

Nunca se esqueçam, nada do que fazemos 

faz sentido se não tocar o coração de alguém. 

E nesse dia, «estou certa que conseguiram tocar o coração de muitas pessoas.  

Parabéns às duas turmas!                                                     Professora Erika Espírito Santo  

20 fevereiro 2017   
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Aconteceu na EPIDH 

 

A atividade “Primavera Poética”, que decorreu no passado dia 21 de 

março, pretendeu assinalar e celebrar três datas relevantes: Dia 

Mundia da Poesia, Dia Mundial da Árvore e ainda a chegada da Pri-

mavera (ocorrida a 20.03). 

Pela coincidência do dia (terça feira) quem desenvolveu e assegurou 

a atividade foram, mais uma vez, as turmas do 1º TRRB-A e 1º TRCP-A, com colaboração e supervi-

são das respectivas professoras da área técnica, Erika Espírito Santo e Sónia Ramos e ainda da pro-

fessora de Português, Dulce Vieira.  

A atividade assentou em duas grandes vertentes: técnica e cultural e resultou num dia 

cheio de aromas e cores vivas, salpicado de poesia!  

Não posso deixar de me referir, de novo, às duas turmas envolvidas, pela sua total disponi-

bilidade e pelo entusiasmo e empenho que depositaram em toda a preparação e organização desta 

atividade. É muito bom e regenerador sentir os vossos pulsares…e ver-vos florescer de dia para 

dia! 

Registo ainda o colorido em que resultou este almoço…a simbiose de cores que se mistura-

ram à mesa em cada detalhe: na ementa gráfica, nos empratamentos, nas lembranças…a “árvore 

do tomate”, “o vaso que tombou…” e tantos mais tons primaveris, que 

encheram o restaurante de cor e alegria nesse dia.  

Assim se faz a diferença…assim se consegue congregar esforços, 

motivar turmas e contribuir para o sucesso de pequenas pétalas…deste 

jardim chamado EPIDH.  

De facto, ensinar é um gesto de Amor. E é com esse espírito que 

estamos cá, todos os dias para os alunos desta casa.  

Nunca se esqueçam que tentar é véspera de conseguir… e o amor que depositamos naquilo 

que fazemos, faz-nos chegar, onde outros, sequer, ousaram tentar!  

A professora  Erika  Espírito Santo   

Primavera Poética 
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Primavera Poética 

Amuse- bouche  Entrada 

Prato Principal Sobremesa 

Doçura poética para o café 
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Aconteceu na EPIDH 

Visita de Estudo ao Palácio Nacional de  Mafra  

 

No âmbito do estudo da obra Memorial  do Convento, 

da autoria do escritor de José Saramago, na disciplina 

de Português, foi realizada uma visita de estudo ao 

Palácio Nacional de Mafra, com o intuito dos alunos 

visualizarem uma peça de teatro referente à obra em 

estudo, bem como a visita  guiada ao respetivo palá-

cio. 

Chegados ao Palácio de  Mafra, os alunos foram encaminhados para o espaço onde decorre-

ria a adaptação teatral da obra  Memorial  do Convento. A peça começou de forma cómica, com 

dois camareiros a retratar a intimidade entre o rei (D. João V) e a rainha (D. Maria Ana Josefa), 

ou seja, a “função”. Seguidamente surgem outras personagens pertencentes à obra, tais como: 

Blimunda, a mãe desta, Sebastiana, a ser queimada num Auto de Fé, Baltasar, Padre Bartolomeu, 

Domenico Scarlatti e outras de menor relevo.  A meu ver, foi uma encenação fiel à obra,, que de 

forma cativante soube prender a atenção dos alunos. 

Posteriormente, os alunos foram divididos em grupos, com os respetivos guias e chegou o 

momento de conhecerem a grandiosidade do Palácio. A visita teve início no exterior do edifício, 

onde as duas torres assumem uma imponência, reforçada pela presença dos carrilhões. Já no in-

terior, os alunos foram levados à Igreja do Convento, que marca qualquer visitante pela sua ma-

jestosidade e grandeza. Seguiram-se as várias divisões, que delimitavam o domínio dos monarcas: 

o quarto do Rei e da Rainha, situados em alas opostas do palácio, a sala do trono, as de entrete-

nimento, como a da caça, da música, dos jogos...e a biblioteca, considerada como uma das mais 

belas do mundo.  

Em suma, considero que foi uma visita de estudo interessante, pois contribuiu para o alarga-

mento do conhecimento dos alunos sobre a obra em estudo, assim como do nosso património 

histórico. Sem dúvida, que o Palácio Nacional de Mafra é um autêntico tesouro arquitetónico e 

histórico, que José Saramago soube glorificar na literatura portuguesa.   

A turma do 3º TRRB 
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Aconteceu na EPIDH 

On 24 March, the English teachers at EPIDH 

promoted two activities aimed at developing students’ 

awareness about the importance of this language in their 

professional area, as well as giving them the opportunity 

to listen to a talk by a native speaker. 

During the morning, Restaurant-Bar students 

listened to a presentation by Carlos Santiago, Barman of 

the Year 2015, who strongly emphasized the importan-

ce of the learning and practice of English in the hospitali-

ty job market. Having taken part in several competitions 

nationally and overseas, Mr Santiago highlighted the fact 

that English is the only language spoken in those venues 

and allows bartenders to establish a closer link with 

professionals and customers from the whole world.  

“Try it! Don’t be afraid to make mistakes when 

speaking in English - that’s the only way to learn and 

grow both as a professional and as a person”, was some 

of the interesting advice given by our guest of honour 

that morning. 

In the afternoon, students from second and third 

year Cooking courses attended a session with a repre-

sentative of the USA embassy in Lisbon, Mr José Gabriel 

Carle. A recipient of the Benjamin Gilman Foundation 

scholarship and currently studying at the Faculty of Let-

ters in Porto, Mr Carle spoke to us about Multicultura-

lism in the USA, the American 

culture and answered our stu-

dents’ diverse questions on 

these matters.  

Overall, this was a day dedica-

ted to English and its universal 

importance…   

 

As professorasde Inglês 

No dia 24 de Março, as professoras de Inglês da 

EPIDH organizaram duas atividades que tiveram como 

objetivo sensibilizar os alunos para a importância da 

língua inglesa na sua área de formação, bem como pro-

porcionar o contacto com um falante nativo desta 

língua estrangeira.  

Durante a manhã, os alunos do curso de Restau-

rante/Bar assistiram a uma apresentação feita pelo Bar-

man do Ano 2015, Dr. Carlos Santiago, que salientou a 

importância do Inglês nas competições de bar, quer 

nacional quer internacionalmente, língua que permite 

ainda a criação de relações muito mais próximas e per-

sonalizadas com clientes de todo o mundo.  

“Tentem! Não tenham medo de errar ao falar In-

glês – essa é a única forma de crescerem como profis-

sionais e como pessoas!” – foi um dos conselhos dados 

pelo nosso convidado desta manhã. 

Da parte da tarde, os alunos das turmas de segun-

do e terceiro ano do curso de Cozinha/Pastelaria estive-

ram presentes na sessão conduzida por um represen-

tante da Embaixada dos EUA em Lisboa, Dr. José Ga-

briel Carle. Bolseiro da fundação Gilman e atualmente a 

estudar na Faculdade de Letras da Universidade do Por-

to, o Dr José Carle falou-nos acerca do Multiculturalis-

mo nos EUA, a cultura norte-americana e respondeu às 

diversas ques-

tões colocadas 

pelos alunos 

sobre estas ma-

térias.  

Em suma, 

um dia dedicado 

Dia do Inglês –22 de março 
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Aconteceu na EPIDH 

   Antes da visita se realizar, eu achava que ia ser um pouco can-

sativa, o que não aconteceu, pois foi extremamente interessante. 

Para além disso, pensava que a fábrica da Cerveja seria maior do 

que na realidade é. Acerca da Quinta das Bageiras tinha expetati-

vas boas, uma vez que é sempre bom ir a Quintas, ver as suas 

produções e poder degustar o vinho. 

Esta visita de estudo tinha os seguintes objectivos: levar os alunos a conhecer os processos de pro-

dução da cerveja, os diferentes tipos de cerveja da Praxis, os tipos de espumantes, a maneira e a tempe-

ratura a que devem ser servidos. 

Depois de uma viagem cansativa, chegamos a Coimbra, à Micro Cervejaria da “Praxis”. Quando en-

tramos no restaurante fomos recebidos pelo Sr. Pedro e este esteve a explicar os locais por onde iría-

mos passar. Já no Museu da Cervejaria,  este falou-nos acerca da História da Cerveja “Praxis”. 

Depois do Museu, passamos pelo restaurante e vimos com atenção os cartazes que estavam na pare-

de onde pudemos ver os processos de formação da cerveja, tais como: moagem, brassagem, filtração, 

ebulição, arrefecimento, fermentação, maturação, estabilização, clarificação e enchimento. 

Na Quinta das Bageiras começamos pelo fim, ou seja, pelo engarrafamento dos vinhos, que se faz 

uma vez por ano. No início da visita, o Sr. Mário levou-nos para junto de duas cubas onde estava o vi-

nho, aí o senhor colocou um pouco de açúcar para nós vermos a “alimentação” das leveduras, para elas 

transformarem o açúcar em álcool. 

De seguida, descemos para uma cave onde estão os vinhos fermentados, tendo de início uma cor 

turva, pois é sinal de que as leveduras estão a trabalhar. 

A meu ver foi uma visita de estudo espetacular, pois deu para 

aprender coisas novas. Não houve aspetos menos positivos, pois 

penso que tudo correu como previsto. Para futuras visitas, podería-

mos visitar mais quintas, pois é sempre bom conhecer diferentes 

locais, diferentes vinhos, diferentes produtores. 

 

 

Diogo Marques 2ºTRRB-B 

Visita de Estudo “Rota da Bairrada”   
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Aconteceu na EPIDH 

     No dia 14 de março a nossa escola comemorou o dia do Pi. Aqui ficam algumas imagens... 

 

Dia do Pi 
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Sugestões EPIDH 

Sabias que…  

          No dia 4 de janeiro de 2017, como forma de assinalar o Dia Internacional do Braille,  decor-

reu uma atividade na Biblioteca que consistiu na projeção do filme  “Louis Braille e o Alfabeto Brail-

le” e do convite aos alunos do 3º ano para escreverem os seus nomes de acordo com o código for-

necido.  

*** 

 

      A nossa Escola  está a participar no Concurso Deco-Escolas.   

 

*** 

 

      As turmas do 1º TRRB-A e 2º TRRB-A encontram-se a participar no Projeto  - Justiça para To-

dos. 

*** 

 

     Todas as turmas do 3ºano têm frequentado sessões de trabalho no âmbito do Projeto—

Empreendedorismo. 

*** 

 

      Continua a decorrer a participação dos nossos alunos no Concurso Ler+. 

 

*** 

 

      A escola está a participar no Concurso Green Chef 3. 

 

*** 

 

      Continuam a ser desenvolvidas atividades relativas ao Projeto Defesa e Paz. 

 

*** 

 

       A nossa escola integra o projeto “Escolas solidárias”. 

 

*** 

 

         No âmbito do projeto Temos uma árvore para si foram-nos atribuídas 10 árvores e 3 embala-
gens de sementes. 

*** 

 

       Assinalou-se o Dia da Árvore com a plantação de 6 árvores na Escola. 

 

*** 

         No dia 23de março de 2017 entregou-se cerca de 45 kg de tampinhas na APADIMP em Pena-

fiel. 

*** 
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Sugestões EPIDH 

Sugestões para a Páscoa 

   Nesta Páscoa porque não fazer amêndoas areadas…. para si e para oferecer! 

Precisa de 500g de amêndoas, 500g de açúcar e 250 ml de água. Colocar todos 

os ingredientes num tacho e mexer atá arear. Siga a indicação das imagens.  

Observação: pode utilizar corante alimentar da cor que desejar. 
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Ficha técnica 

 

Artigos, fotografias e ilustrações: alunos, funcionários, professores e direção. 

 

Docente responsável pela edição: professora de português, Anabela Fontes. 

EPIDH 


