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VISITA À EXPOSIÇÃO
“DO OUTRO LADO” 

  No dia 21 de outubro de 2021, pelas 16 horas, fomos
visitar a exposição Ibero Americana do MEIAC
intitulada” Do Outro Lado” que se encontra patente ao
público desde o dia 19 de junho na Fundação Eugénio de
Almeida, Centro de Arte e cultura, piso 1. 
 Saímos da Escola pelas 15h e 45m e lá fomos nós em
direção à cidade. 
 Começámos com um percurso de aventura em que a
turma foi dividida em dois grupos e cada grupo
selecionou um itinerário para a deslocação. Deste modo,
trabalhámos a orientação e o trabalho de equipa.
 Quando lá chegámos, cansados, mas curiosos, fomos
recebidos por uma animadora da Fundação que nos fez
a visita guiada.

 Posteriormente, realizámos diversas atividades, das
quais destacamos duas delas: observámos vários
quadros, em diversas salas, e o desafio era olhar e
descobrir informações acerca da temática e da
forma como a obra foi criada. A outra atividade era
partir de uma imagem de uma fotografia tirada ao
céu e irmos buscar uma memória ao nosso
subconsciente e transferi-la para o papel. Foi assim
que decorreu a nossa visita à Fundação Eugénio de
Almeida e à Exposição.   
 Acrescentamos que esta deslocação foi muito
importante para nós, pois contactámos com quadros
de artistas vindos do outro lado do mundo e
percebemos melhor a ARTE vendo-a de verdade. A
escola ajuda-nos a conhecer e isso é fundamental
para o nosso crescimento. Contámos com a
companhia e orientação dos professores: Sílvia
Costa, Dora Pias, Francisco Rocha, Carmem Batista
e em especial da nossa Diretora de Turma a
professora Carla Carvalho. Na aula de português
recolhemos os testemunhos e produzimos a notícia.

Eis algumas das nossas opiniões:
David Caetano: “Eu gostei muito.”
Ricardo Badagola: “Foi uma visita agradável e
calma.”
Maria Beatriz: “Foi bom, senti-me lá bem e gostei
especialmente do quadro com a imagem da Justiça.”
Lara Sousa: “Gostei muito do quadro do labirinto.”
Luís Correia ” Foi fixe mas distraí-me ao olhar pela
janela e ver os universitários a serem praxados na
entrada da Sé!”
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4º ENCONTRO ERASMUS MAIS
CAPACITY FOR BUILDING PRESCHOOLS IN ÉVORA 

Realizou-se em Évora o 4º encontro do projeto Erasmus mais, intitulado Capacity for building preschools, entre os
dias 19 e 21 de outubro.
  Os parceiros do projeto, oriundos da Bulgária, da Moldávia e da Grécia, participaram no 4º e último encontro,
tendo o mesmo desenvolvido a partilha de experiências e metodologias, bem como a descoberta dos pontos de
interesse da cidade e alguns locais de interesse histórico e turístico nos arredores da cidade.
   Este encontro iniciou-se com a receção pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pinto Sá, e pelo Diretor deste
agrupamento de escolas, Dr. Manuel Cabeça, seguindo-se uma visita guiada aos principais pontos de interesse
histórico e cultural da cidade de Évora. Todos os trabalhos foram desenvolvidos na escola sede do agrupamento,
tendo este encontro terminado com uma visita cultural ao Palácio de Vila Viçosa e à vila de Monsaraz.
 À semelhança do que aconteceu em todos os restantes encontros, houve sempre um espírito de partilha,
descoberta e conhecimento, aliado à camaradagem e companheirismo que se gerou entre os parceiros desde o
primeiro encontro.
    Aguardam-se mais projetos para podermos levar o nosso agrupamento e a nossa cidade para além-fronteiras.

 Os alunos, professores e técnicos do nosso agrupamento, no
dia 18 de outubro, uniram-se à disciplina de EMRC com o
"Projeto Pequenos Gestos...Grandes Ações", para celebrar o
Dia Internacional da Erradicação da Pobreza (17 de
outubro), tendo sido desafiados a vestir uma blusa branca
e a levantar os braços ou dando as mãos, em determinado
momento, de forma a lembrar a todos que temos uma
oportunidade para pensar e agir de modo diferente. Todos
fazemos parte do problema, todos devemos ser parte da
solução! 
A professora e alunos de EMRC agradecem a colaboração
da Equipa da Cidadania e da Equipa do Espaço
ComTacto, a participação dos alunos, professores, técnicos
e em especial dos alunos e professores do 1º ciclo que
aderiram em massa ao convite, assim como à turma do 6ºB
e sua diretora de turma. 
EMRC - "Projeto Pequenos Gestos...Grandes Ações"

 CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA
ERRADICAÇÃO DA POBREZA 


