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Aprender com Afetos foi um projeto desenvolvido pela turma B do 4.º ano da Escola 

Básica Nossa Senhora da Piedade do Agrupamento de Escolas Nuno Álvares de Castelo 

Branco com o Centro Social Dr. Adriano Godinho, uma Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco. Este projeto, cujo 

objetivo foi o de promover o convívio entre duas gerações, os alunos e os idosos do 

Centro; valorizar e partilhar saberes na construção de trabalhos em conjunto 

aumentando consequentemente a autoestima, diminuindo o isolamento e a exclusão 

social e valorizar os afetos, desenvolveu-se ao longo do ano letivo 2018/2019, 

quinzenalmente, na hora de Oferta complementar - Educação para a Cidadania, e 

previa a realização de atividades de escrita, leitura, artes plásticas, drama e música. 

As quintas-feiras das 16h às 17h foram momentos muito ricos de partilha de saberes e, 

acima de tudo, muito carinho. 

Das atividades realizadas e que destacamos pelo envolvimento de todos temos: 

O Dia de Reis, em que alunos e idosos confecionaram bolos reis. 

A nossa cidade vista pelos mais velhos. Os idosos vieram à nossa sala e mostrar a nossa 

cidade. 

O 25 de abril na primeira pessoa, um relato muito emotivo de um militar, uma mãe e 

uma esposa de militar. 

A recriação da tradição dos compadres e das comadres. 
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E para encerramento deste Projeto, que uniu para sempre estes avós de coração e os 

alunos do 4.º B, realizou-se uma festa em que se projetou o diário do Projeto, os alunos 

cantaram o Hino da Turma, leram alguns dos poemas realizados, decorreu um baile e 

lanche convívio. Claro que houve a troca de prendas, um quadro com a foto dos alunos 

e um livro de poemas feito pelos alunos. 

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, a Diretora do Centro 

Adriano Godinho e a Professora titular do 4.º B foram unanimes em reconhecer a 

importância deste projeto que esperamos seja o primeiro de muitos. 

 

Saiba mais sobre o Projeto aqui. 
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