
Semana da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, 
no Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré 

 

 
 

De acordo com o Plano Anual de Atividades, da Escola E.B. 2, 3 da 
Gafanha da Nazaré a semana da disciplina de Educação Moral e Religiosa 
Católica, decorreu de 19 a 23 de março, com entusiasmo e alegria a fim de dar a 
conhecer a toda a comunidade educativa a importância desta disciplina no 
crescimento integral e harmonioso dos nossos alunos, bem como alguns 
conteúdos desenvolvidos nestas aulas. 

Assim, em sintonia com o Plano Pastoral da Diocese de Aveiro, o ISCRA, 
com os Secretariados Diocesanos e com a Comissão Diocesana da Cultura, 
lançou o concurso: “Que bom é ter uma família!”. 

O objetivo deste concurso é ir ao encontro dos jovens, em idade escolar, 
para incitar a uma reflexão sobre a família e os motivar na elaboração de um 
logotipo que dê origem a uma medalha e a um slogan que servirão como 
símbolos comemorativos deste ano pastoral. 

Os alunos do 9º ano participaram no concurso a nível diocesano e os 
alunos mais novos do quinto, sexto, sétimo e oitavo anos participaram a nível 



interno da escola, com os prémios oferecidos pela “Raiz Editora” e ”Porto 
Editora”. Estes trabalhos foram de seguida expostos em guarda-chuvas 
amarelos, dando um colorido alegre no Bloco A da Escola e na Biblioteca. 

Os trabalhos premiados estiveram patentes na “Árvore da Vida” numa 
pequena exposição na Biblioteca da Escola.  

Os slogans premiados foram entregues aos alunos na biblioteca pela 
Diretora da Escola. 

Durante a semana realizaram-se visitas à exposição na biblioteca, 
debates sobre os valores para a vivência da vida familiar, bem como uma 
diversidade de atividades lúdicas ao ar livre, jogos, piqueniques no jardim da 
escola… 

Em suma, foi uma semana muito interessante e enriquecedora, um hino 
à cultura, à amizade, à alegria, à natureza, à criatividade, à Vida e que cativou 
todos os que nela participaram. 

As professoras de Educação Moral e Religiosa Católica agradecem a 
colaboração de toda a comunidade educativa: Diretora, alunos, professores, 
assistentes operacionais e famílias que contribuíram para o sucesso desta 
atividade. 

 
 

Alunos Premiados: 
 

5º B  

“A Família é paz e amor.” 
Pedro Filipe Santos Pimental 

 

6ºA 

“A família é como o sol: brilha.” 
Patrícia Miguel Durães Damas 

 

7ºA 

“A família é um tesouro.” 
Ana Maria Morais Rapela 

 

8ºB 

“ A família é um armário aberto cheio de sentimentos, afetos e amor.” 
Maria Manuel Serra e Gonçalo Teixeira 

 

9ºB 

“A minha família é um dom. 

O seu calor é tão bom. 

O seu falar não pode faltar, 

Pois ajuda-me a relaxar.” 
Rui Guimarães 

 


