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Festa de Maria Auxiliadora
No passado dia 24 do mês de Maio, celebramos a nossa Mãe do céu, com a festa de Maria Auxiliadora.
Na eucaristia, presidida pelo Pe Álvaro Lago, Delegado Nacional da Pastoral Juvenil, fomos desafiados a pensar se
queríamos ser filhos de Maria e a tê-la como Mãe. Realçou ainda três características que a definem:
M - maravilhosa
A - amar
E - escutar
Depois de um pequeno intervalo, assistimos ao jogo de futebol entre os finalistas do 12º ano, seguido do dérbi com os
funcionários. Terminamos em beleza a manhã desportiva com o grande embate entre alunas e funcionárias.
Claro está que para a história os resultados pouco importam, ficando na memória a alegria e o convívio entre todos.
Durante a tarde houve um torneiro de basquete no pavilhão e no multiusos decorreu uma amostra de talentos entre os
vários ciclos. Presenciamos um pouco de todas as áreas culturais: dança, canto, representação, comédia e ainda ouvimos
alguns instrumentos. Foi uma tarde repleta de emoções, animação, entretenimento e convívio. Também foi uma forma de
podermos demonstrar os nossos talentos e de revelar coragem.
Parabéns a todos os participantes e responsáveis por este excelente dia. Que Maria Auxiliadora abençoe a todos.
Beatriz Resende e Joelma Pili | 10.º LH e Maria Gomes | 10.º CSE
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Editorial

Visita de estudo à Casa da Música

Chegado o final de mais um ano letivo, é tempo de fazer uma

No passado dia dezoito do mês de maio, a turma do segundo ano fez uma visita à Casa da Música. Fomos conhecer o

retrospetiva, de fazer um balanço de tudo o que concretizámos, e de

“Gamelão Animado”. Conhecemos um conjunto de instrumentos originários da Indonésia.

planear, desde já, o futuro.

Ficamos a conhecer o nome de cada um deles, bem como a forma como se tocam.

Foi um ano cheio de novidades, experiências e desafios. Recebemos

Experimentamos alternadamente os vários instrumentos e até construímos uma pequena peça musical.

uma nova Comunidade Salesiana na nossa casa, novos alunos,

Foi uma experiência agradável e interessante.

professores e auxiliares. As nossas Festas continuaram a pautar-se pelo

Turma | 2º ano

envolvimento de toda a comunidade educativa e pela alegria espelhada
nos rostos dos nossos alunos, como D. Bosco tanto gostava. Este ano
letivo fomos todos convidados a “Não Temer” e a permitir que esse lema nos guiasse em todos os momentos, na confiança
de que Ele está sempre connosco. E, assim, crescemos na relação uns com os outros, aprendemos coisas novas, daquelas
que se aprendem dentro e, também, fora da sala de aula, enfrentamos testes, provas de aferição, visitas de estudo, visitas
de final de ciclo… Enfim, como na nossa vida, atravessamos momentos mais difíceis e de maior adversidade e outros de
maior descontração, alegria e leveza. Tal como no passado, no presente e no futuro os nossos jovens precisam de saber
que são amados. A educação é muito mais que um desafio, é uma missão que passa também por promovermos uma
sociedade com mais alegria, como D. Bosco fez. A vida, dentro e fora de uma escola, é feita de desafios. E por falar nisso,
não podemos deixar de relembrar aquele que nos foi colocado para o próximo ano letivo e que, de forma destemida e
orgulhosamente, aceitamos. O Porto acolherá, pela primeira vez na sua história, os Jogos Nacionais Salesianos. Espera-nos
um ano de muito trabalho e união para dinamizar um evento de tamanha grandiosidade, que vai animar a nossa cidade e
a comunidade educativa Salesiana com tantos jovens envolvidos numa festa de cultura, desporto e amizade.
Mas, entretanto, é ainda altura de Exames e Provas Finais. Desejamos um bom trabalho a todos os alunos que, neste
momento, se empenham para dar o seu melhor e serem bem sucedidos na conquista dos seus objetivos.
A todos aqueles que se encontram já no seu período de (merecido) descanso, desejamos, desde já, umas ótimas férias!

Coaching em contexto de preparação para os Exames Nacionais
No passado dia 10 de janeiro, por forma a ajudar no caminho a seguir os alunos do 11.°Ano, realizou-se a palestra
“Prática de Coaching em contexto de exames", organizada pelo professor de filosofia – Manuel Fonseca – e dinamizada
pela psicóloga Mónica Freire. Tal como o nome sugere, esta palestra teve como objetivo treinar e preparar os alunos para
quando estiverem em contexto de exame.
Assim, foram relatados métodos a seguir e estratégias que são de extrema importância para examinandos. Foram
colocadas e esclarecidas dúvidas existentes e ainda expostos objetivos pelos educandos.
Durante uma hora e meia os alunos presentes mostraram muito interesse, retirando informação fundamental não só
para quando estiverem em contexto de exame, mas também para os seus objetivos pessoais. No final, foram ainda dados
conselhos relativos à entrada no ensino superior.

Sandra Costa e Manuel Fonseca

Maria Cerqueira | 11º CT

Diretores de ciclo

Bial
No âmbito das disciplinas de Física e Química A e Filosofia, os alunos

Visita de Estudo ao Mosteiro da Batalha

do 11.° ano de Ciências e Tecnologias, juntamente com alunos do 12.° da

No passado dia 23 de março, no âmbito das disciplinas de História e

mesma área, visitaram as instalações da empresa farmacêutica Bial, na Maia.

Geografia de Portugal e de História da Cultura e das Artes, foi realizada

A visita ocorreu na tarde do dia 2 de maio, com vista a proporcionar um

uma visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória e ao Centro

melhor entendimento sobre certos saberes e um abrir de horizontes aos

de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, para os alunos do 5.ºano

alunos.

e do 10.º ano. As turmas foram acompanhadas pelas professoras

Já nas instalações, começamos por visionar um vídeo introdutório que

Vera Leite, Sandra Costa, Manuela Sousa e Cremilde Dias. O grupo foi

nos deu a perceção histórica e temática do que é a Bial, bem como a sua

dividido para que a visita guiada fosse adequada à idade e ao nível de

importância mundial e tecnológica, e a multidisciplinaridade da empresa.

conhecimentos dos alunos.

Seguimos para todo o processo de produção tanto de sólidos como de líquidos

A visita teve uma boa participação dos alunos, mostrando mais uma

e acabamos a ver o embalamento de todo o produto. Fechamos a visita com

vez que as visitas de estudo são uma das melhores formas de aprender.

a visita ao armazém onde se se localiza a tecnologia robótica extraordinária.
Ficou a experiência e toda a aprendizagem daquilo que, para alguns de
nós, poderá ser o futuro.
Maria Cerqueira | 11º CT

Cremilde Dias | Professora
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Tea time

VI Olimpíadas da Língua Portuguesa

Foi no dia em que nasceu o mais recente membro da família real britânica, o

“Considerando a necessidade de incentivar o bom uso da língua portuguesa pelos alunos do 3.º ciclo do ensino básico

terceiro filho de Kate e William, no Hospital de St. Mary, em Londres, que a turma

e pelos alunos do ensino secundário”, o Departamento de Línguas incentivou os alunos do colégio a participarem na sexta

do 1.º ano desfrutou do seu Tea Time.

edição das Olimpíadas da Língua Portuguesa. A primeira fase teve lugar no dia 24 de abril. Os três melhores classificados

Aproveitando o facto de se estar a abordar a temática da comida nas aulas,

de cada escalão foram: José Meireles, Mariana Vilarinho e Adriana Barbosa, no 3º ciclo, e Ana Meireles, Valéria Azevedo

cada um contribuiu com cookies, cakes, muffins, cupcakes e biscuits, que,

e ex-aequo Amanda Cruz e Francisco Mariz, no secundário. Damos os parabéns a todos os alunos que, com empenho e

acompanhados do verdadeiro chá inglês que a D. Fátima tão gentilmente preparou,

entusiasmo, participaram nestas olimpíadas.

tornaram possível um momento cultural único.

O Departamento de Línguas

Ao som de música clássica, foi possível contemplar a Queen Elisabeth II,
maravilhosamente representada pela Maria João, que, sentada no seu trono,

Robótica

se fazia acompanhar do Prince William, representado pelo Rodrigo Rocha, e da

No É sabido que a robótica, no 1.º Ciclo, ganha cada vez mais relevância a nível nacional. É uma mais valia para

Princess Kate, a elegantíssima Matilde. A presença do professor José Maria, para

desenvolver competências nas principais áreas curriculares, através do método de trabalho utilizado - essencialmente

a cobertura fotográfica, veio abrilhantar ainda mais o momento. Foi um doce

em equipas em que os alunos, através da experimentação, conseguem superar os problemas dos desafios lançados por

convívio, de muito glamour e diversão.

cada projeto.

Agradece-se a todos, destacando os encarregados de educação que colaboram

Os alunos do 4.º ano começaram a programar o robot mBot, utilizando a linguagem mBlock que se baseia

sempre de forma tão empenhada.

essencialmente na lógica dos blocos do Scratch.

Mónica Pinho | Professora de Inglês

Durante este período, já foram superados diversos desafios por este grupo, sendo alguns deles: (i) fazer o robot
seguir por um determinado percurso sem chocar com os obstáculos; (ii) fazer o robot seguir uma linha; (iii) fazer o robot

Visita de estudo ao Zoo de Stº Inácio

parar quando não deteta o chão; (iv) controlar o robot com um teclado.

No passado dia 23 de maio, as turmas do 1.º e 2.º anos foram em visita de estudo ao zoo de Stº Inácio. Fomos de

Mais desafios estão à espera destes alunos! Prometemos dar notícias em breve.

autocarro. Quando lá chegamos, guardamos as nossas coisas nuns cacifos e fomos visitar o zoo. Ficamos a conhecer mais

Rui Faria | Professor

em pormenor alguns animais e as suas características. Confirmamos algumas das aprendizagens feitas em estudo do meio.
Vimos de perto pinguins, macacos, búfalos, girafas, leão e leoas, tigres, lontras, lémures, animais noturnos, hipopótamos,
cães da pradaria, entre outros.
Visitamos ainda o reptilário, onde vimos vários tipos de répteis: crocodilos, cobras, anaconda, …
Assistimos ao espetáculo das aves.
Como ficamos por lá todo o dia, fizemos um almoço piquenique e ainda brincamos no parque infantil.
A nossa visita foi muito enriquecedora, interessante e animada.
Turma | 2º Ano

Baile de Finalistas
No passado dia 02 de junho, deu-se o encerramento de uma etapa muito
importante na vida dos finalistas deste Colégio. Ocorreu a celebração que os
abençoou para o caminho muito próximo que estão prestes a iniciar e deu-se
o baile de finalistas. A celebração ocorreu na capela do colégio e foi presidida
pelo Pe. Rui Alberto – vice-diretor do nosso Colégio. Estiveram presentes os
próprios finalistas, bem como, as suas famílias e os membros que fazem
parte desta casa. A celebração culminou com a entrega dos diplomas que
confirmam estes alunos do 12º ano como finalistas de um percurso que
para muitos se iniciou desde tenra idade. Terminada a eucaristia, os alunos,
bem como os respetivos convidados, seguiram para a casa Maiato, local
onde iria ocorrer o baile. Este foi certamente um momento em que tanto os
finalistas como os seus convidados puderam desfrutar de algo inesquecível
e que lhes ficará na memória. A noite terminou com o corte do bolo e com
muitos momentos de dança e convívio.
Valéria Azevedo | 12º CT

6 | Jornal EntrePontes 3º Período 2017 - 2018

Jornal EntrePontes 3º Período 2017 - 2018 | 7

Torneios Desportivos

Voleibol

Ao longo deste ano letivo, assistimos a diversos torneios, sendo de referir que no torneio de Abertura em futebol os

No início no mês de janeiro, começou o Campeonato

vencedores foram o 6º ano, no escalão infantis A, o 7º ano no escalão de iniciados e o 12º ER, no escalão de juvenis.

Regional do Desporto Escolar de Voleibol que se prolongou

No torneio de Basquetebol 3x3, os vencedores foram os “Avestruzes”, no escalão infantis, e os “Golden”, no escalão de

até ao mês de maio. O nosso colégio participou com uma

iniciados. No torneio de Andebol 5x5, as equipas vencedoras foram o 6º ano, no escalão de infantis, e o 8º ano, no escalão

equipa no escalão de infantis femininos. No dia 12 de

de iniciados. No torneio de badminton, os vencedores foram Maria Manuel, no escalão de infantis, e o Diogo Alves, no

maio, foi o ultimo encontro em nossa casa dando por

escalão de iniciados. Todos os torneios foram muito animados com a participação de claques apoiantes das equipas a

finalizado o campeonato. No final deste encontro, realizou-

abrilhantarem a festa.

se uma festa convívio com as outras equipas participantes
Francisco Silva | Professor

comemorando a amizade e a alegria do desporto. As

Corta-mato 2018

nossas meninas ficaram em primeiro lugar da prova sem

Em janeiro, o mau tempo fez tréguas para que se pudesse realizar o corta-mato 2018, fase regional CLDE Porto. O

para todo o trabalho que vem pela frente. Agradeço o

evento realizou-se no Parque da Cidade do Porto com mais de 3500 alunos numa prova muito dura, uma vez que, nos dias

apoio incondicional dos encarregados de educação que

anteriores, a chuva tornou o piso muito seletivo. A nossa escola participou no escalão infantil masculino e feminino, com

acompanham a equipa nas várias deslocações.

derrotas. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e força

os alunos: Inês Marinho, Leonor Quintanilha, Marta Rodrigues, Soraia Lages, Francisco Costa, Gonçalo Piedade e João
Maria tendo sido muito positivas as classificações obtidas. Foi uma manhã de esforço e muita lama. Parabéns a todos!
Francisco Silva | Professor

Francisco Silva | Professor

Futebol
É com muito orgulho que vemos o grupo de futebol a crescer, não só fisicamente,
mas também nas suas habilidades técnicas. Nas saídas que temos feito para
convívio com a escola de futebol do Sporting Clube de Portugal, dou por mim a
sorrir ao ver os olhares dos pais que os acompanham e sobretudo os olhares dos
treinadores das equipas adversárias e os comentários que fazem sobre os nossos
alunos. É certo que com este evoluir não conseguimos impedir que os nossos alunos
saiam para outros clubes onde buscam outros objetivos. Sentimos orgulho pelo
trabalho realizado e acompanhámos atentamente o seu desenvolvimento nesses
clubes. Força e bom trabalho!
Francisco Silva | Professor

Prova de Aptidão Tecnológica
No dia 4 de junho, os alunos dos cursos Científico-Tecnológicos de Produção
Gráfica e de Energias Renováveis realizaram as Provas de Aptidão Tecnológica.
O dia ficou "marcado" pela boa prestação dos nossos alunos, demonstrando

Jogos Nacionais Salesianos

que só com dedicação e empenho se alcançam os "sonhos".

Realizou-se, este ano, a XXV edição dos Jogos Nacionais Salesianos, e o local foi a simpática cidade de Mirandela. Apesar
de não existir nenhum Colégio Salesiano na cidade existe um Centro Juvenil, orientado pelo Pe. Paulo Pinto, que assumiu
a responsabilidade da sua organização. Foram jogos caracterizados pelo voluntariado, em que mais de 300 voluntários
ajudaram em diferentes áreas. Os nossos atletas começaram a preparar-se desde o início do ano com treinos e jogos de
preparação. Este ano, participamos com duas equipas de Voleibol e uma de Futebol, tendo conseguido um 2º lugar nos
traquinas em futebol e um 3º lugar no escalão de infantis femininos de voleibol. Desta vez, os nossos representantes foram
os mais novos, talvez pequenos em tamanho, mas com um coração grande, cheio de esperança e vontade de vencer. Para
o ano de 2019, cabe aos Salesianos do Porto realizar os Jogos Nacionais, que serão, certamente, inesquecíveis e dias de
muito desporto, alegria e convívio Salesiano.
Francisco Silva | Professor

Jorge Mendes | Professor
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As férias, normalmente, são sinónimo de pausa. Pausa nas rotinas,
nos horários, no estudo, nos trabalhos de casa, entre outros.
Mas a vida, essa não se pode pôr em pausa. Que saibamos
aproveitar bem este tempo de férias, na certeza de que novos e
desafiantes sonhos e projetos estarão à nossa espera em setembro.
A equipa do Jornal Entrepontes deseja a toda a comunidade educativa
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umas boas férias!

I9AÇÃO
1 - mestre e diretor espiritual de D. Bosco
2 - mãe de D. Bosco
3 - uma das virtudes que Nossa Senhora disse que D. Bosco tinha que ter, no sonho
dos 9 anos
4 - cidade na qual D. Bosco frequentou o seminário
5 - nome de um dos mais belos frutos da pedagogia de D. Bosco
6 - local onde nasceu D. Bosco
7 – cofundadora das Filhas de Maria Auxiliadora
8 - votos que os Salesianos fazem para além da pobreza e castidade
9 - sistema educativo de D. Bosco
10 - o que São João Paulo II disse que Dom Bosco era em relação à juventude

