Notícia
Uma aventura na Escola Júlio Saúl Dias!
«O meu primeiro dia… no quinto ano!»

A nossa turma, 4CO2 do 4º ano da Escola EB/JI nº1 de Vila do Conde foi passar uma manhã
diferente e divertida na Escola Júlio Saúl Dias, no dia 17 de abril.
A turma foi dividida em quatro grupos e cada grupo foi integrado numa turma do quinto ano, onde
tivemos a oportunidade de assistir às aulas de: Português, Matemática, História e Geografia de
Portugal, Ciências, Educação Física, Educação Musical e Expressão Dramática.
As aulas foram muito interessantes, os professores eram simpáticos e muito pacientes e alguns
assuntos foram para nós novidade, pois nunca tínhamos ouvido falar de bissetrizes, de
preposições nem nunca tínhamos dado saltos com barreiras, na aula de Educação Física…O que
mais nos surpreendeu foi o facto dos alunos do 5º ano poderem usar o telemóvel na aula de
Matemática para fazer um jogo orientado pela professora e que estava relacionado com a matéria
dada. Também fomos à biblioteca onde fomos recebidos por uma Bibliotecária simpática que nos
mostrou aquele espaço enorme que tinha muitos livros, (como não podia deixar de ser),
computadores e, imaginem só, até havia um cantinho a fazer de sala de cinema, onde alguns de
nós puderam ver um filme. Ali tivemos uma surpresa muito agradável, uma vez que pudemos
requisitar livros para lermos em casa, foi fantástico!
Reparámos que as aulas eram mais curtas e os intervalos menores. Durante os intervalos
pudemos lanchar e brincar e estivemos sempre acompanhados por uns alunos mais velhos e
muito responsáveis que eram estagiários da área de Turismo. Apesar de estarmos numa “Escola
Gigante”, nunca nos sentimos inseguros e perdidos pois os nossos colegas de Turismo nunca
nos perdiam de vista. Já no final da manhã, almoçámos todos juntos na cantina da Escola Júlio
Saúl Dias e regressámos à “Escola dos Correios” de autocarro, muito entusiasmados e felizes por
passarmos uma manhã agradável e cheia de surpresas na “Escola dos meninos crescidos”.
Também nós nos sentimos mais crescidos e com muita vontade de ir para uma escola onde
fomos bem recebidos por toda a equipa que tornou possível esta nossa «Aventura no 5º ano».
Obrigado a todos!

Alunos da turma 4CO2 da Professora Helena Fernandes

