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Colégio viveu semana recheada de actividades
O DIA DO EMPREENDEDORISMO E O DIA DA EUROPA marcaram a última semana no Colégio Nossa Senhora das Graças em
Real, Braga. Iniciativas envolveram so alunos do 1.º e 2.º ciclos.
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No Dia da Europa, todas as turmas interpretaram canções em português e em inglês
Publicidade

Foi uma semana recheada de actividades no Colégio Nossa Senhora das Graças. O Dia da Europa e o empreendedorismo foram o mote para diversas iniciativas que envolveram os alunos
do 1.º e 2.º ciclos que frequentam este estabelecimento de ensino em Real, Braga.
No início da semana o colégio
promoveu o Dia do Empreendedorismo. A adesão e o interesse
de todos os alunos do 1.º e 2.º ciclo nas palestras promovidas pelos orientadores do evento, bem
como a atenção demonstrada à
passagem de diversos suportes
audiovisuais e literários apresentados, evidenciaram que, por
certo, teremos no futuro alguns
potenciais empreendedores.
Aproveitando o balanço da iniciativa, os alunos das duas turmas do 3.º ano organizaram uma
venda de vários produtos, principalmente fruta, a qual teve um
grande êxito junto de toda a comunidade.
De destacar também a presença
do escritor Narciso Moreira, autor de dois livros muito apreciados pelos mais pequenos: ‘O Senhor Empreendedorismo’ e ‘Um
Projecto e Meio Limão’.
Para terminar a semana em beleza, anteontem, comemorou-se

o Dia da Europa. Sendo uma iniciativa já realizada em anos anteriores, esta edição decorreu de
forma ainda mais entusiasta.
No espaçoso hall interior esteve patente a exposição de diversos trabalhos relacionados com
o tema ‘Europa’, elaborados pelos alunos de todos os anos de
escolaridade, evidenciando principalmente com desenhos, fotografias e outras artes plásticas e
pinturas, as mais importantes
‘Tradições de Portugal e da Inglaterra’.
A tarde foi preenchida com a
actuação de todas as turmas, que
cantaram bonitas e populares
canções de Portugal e alguns famosos medleys em inglês. No
final foi servido um lanche, com
muitas iguarias, muitas delas
confecionadas pelos pais dos
próprios alunos e um envolvente
‘tea party’, isto é, um belo chá
para acompanhar as deliciosas
iguarias espalhadas pela ampla
mesa comunitária.
Para além dos excelentes resultados escolares que o Colégio N.
Sr.ª das Graças obteve nos últimos exames nacionais relativos
aos 4.º e 6.º anos e que o guindaram a um lugar de destaque a nível distrital e nacional, a acção
pedagógica desta instituição evidencia-se também nestas actividades e em outras de carácter lúdico, cultural ou religioso.

§ensino
Intercâmbio

Alunos de Maximinos em Espanha

No âmbito do intercâmbio luso-espanhol entre o Agrupamento de Escolas de Maximinos e o Instituto Escolar e Secundário de Meaño, nos últimos dias de Abril, decorreu o segundo momento do intercâmbio com a
visita dos alunos do 9.º5 e 10.º1 do Agrupamento de Maximinos a Pontevedra. A recepção foi feita com a presidente da Câmara de Meaño. Durante esses dois dias, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a realidade escolar local. No primeiro dia os alunos visitaram a reserva natural
protegida de O Grove com direito a um passeio de barco na ria Arousa, observação subaquática da ria e prova de mexilhão. O alojamento foi na escola anfitriã. No segundo dia as visitas decorreram em Pontevedra.

