
Serão Cultural Monçanense 

No presente ano letivo, três professores do Agrupamento de Escolas de Monção decidiram 

realizar um projeto inovador que envolve 30 alunos das turmas A e B do 10º ano do curso 

científico humanístico. O projeto intitulado “Science in the City” que está a ser desenvolvido 

em colaboração com o Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, com sede em Valença, 

prevê a realização de uma visita de estudo a Praga, capital da República Checa, nos próximos 

dias 25 a 28 de fevereiro do corrente ano. A aposta decidida nesse formato surge em resposta 

à necessidade de levar 

os alunos a abordar 

conteúdos 

programáticos das 

disciplinas de 

Matemática A e Física 

e Química A a partir 

de espaços e estruturas características previamente selecionados nesta cidade e terão, 

obrigatoriamente, que utilizar o Inglês para comunicarem. A escolha de Praga como destino 

desta visita de estudo, justifica-se por ser uma cidade europeia com um património histórico 

singular e uma dinâmica cultural própria, o que, na opinião da equipa de coordenação do 

projeto, é ideal para proporcionar aos alunos momentos de aprendizagem fora do contexto da 

sala de aula, promover a vivência de situações diferenciadas, favorecer o envolvimento em 

projetos interdisciplinares com 

ênfase em ações  que 

conduzam a planear a 

atividade, discutir em grupo, 

observar, registar e interpretar 

dados, prever, argumentar, 

recolher evidências, resolver 

problemas, refletir, tirar 

conclusões e comunicar os resultados alcançados, em suma, contribuir de uma forma 

diferente para a formação escolar e pessoal dos alunos.  

Com o objetivo de aliviar o esforço financeiro que esta viagem supõe às famílias,  foi decidido 

realizar um conjunto de atividades para angariar fundos. Nesse contexto, no passado dia 7 de 

janeiro, teve lugar no cineteatro João Verde o Serão Cultural Monçanense, um espetáculo de 



variedades que contou com a presença de um numeroso público. Foi uma sessão animada 

onde não faltou de nada. Desde apresentação de música tradicional, teatro popular, dança  

coreografada, sorteio de um cabaz de natal, jogo de matemática, enfim, muita animação. 

Também houve momentos de descontração, de risos, de júbilo, de aplausos e até de 

desconexão para ir até ao bar adstrito ao cineteatro e deliciar-se com uns mimos 

generosamente confecionados pelos familiares dos alunos participantes no projeto. Um dos 

momentos mais altos da noite de serão cultural foi a atuação do grupo “O regresso dos que 

não foram” constituído pelos 

alunos do Agrupamento de 

Escolas de Monção. Apesar da 

tenra idade, os jovens 

músicos mostraram um 

feeling e um compromisso 

muito especial com o estilo 

musical que defendem. Foram 

capazes de deliciar a audiência com algumas partituras que fizeram estremecer os sentidos. 

Foi realmente emocionante!  

A equipa de coordenação do projeto sente-se especialmente agradecida à colaboração de 

todos os parceiros que tornaram possível esta iniciativa. Referimo-nos à Câmara Municipal de 

Monção, às Segadas do Maio - Associação Cultural das Terras do Gadanha, à Escola de Dança 

“All Styles”, ao grupo “O regresso dos que não foram”, ao Grupo “Sons do Gadanha”, ao grupo 

“Monção Brass” e à Associação de Pais e Encarregados de Educação. Também nos sentimos 

agradecidos à CAP e aos professores do Agrupamento de Escolas de Monção pelo apoio 

dispensado. Deixamos ainda uma palavra de agradecimento à direção da EPRAMI pelo apoio 

dado. 

A equipa de coordenação de “Science in the City” 


