
Atividade “Chá com Letras – Santos Populares” 

No dia 1 de junho de 2017, pelas 18h e 30m, foi realizada mais uma edição da 

atividade “Chá com Letras” na Escola Básica e Secundária de Velas. Desta vez, a atividade 

teve como subtema os Santos Populares. A atividade desenvolveu-se em parceria com 

a professora do 4º ano, turma 1 e das professoras da EPE da Beira. Mais uma vez, os 

alunos do ensino profissional quiseram participar, a título particular, pois já se 

encontravam em estágio. A aluna Cecília Vieira, que se encontra a estagiar na EPE da 

Beira, uma marcha popular com os alunos dessa mesma escola. A atividade teve 

também a participação de uma cantora convidada, Salomé, no intuito de tornar esta 

noite mais animada. 

Para a concretização desta atividade, a Biblioteca foi decorada com figuras dos 

três santos populares, desenhos e estátuas e elementos decorativos alusivos a estas 

comemorações. Foi, ainda, preparado um pequeno livro, entregue a todos os presentes, 

onde constavam alguns poemas que fizeram parte da atuação da cantora e, assim, todos 

tiveram oportunidade de a acompanhar.  

A sessão teve início com a divulgação do concurso de quadras populares no qual 

todos os presentes puderam participar, bem como as quadras recolhidas pelos 

professores de Português que se quiseram juntar à atividade. Posteriormente, os alunos 

do 4º ano turma 1 fizeram o reconto de quatro histórias e viu-se o vídeo com a marcha 

da EPE da Beira. Simultaneamente foi servido caldo verde, chás e bolos variados. Os 

convidados mais novos podiam divertir-se também com jogos tradicionais 

disponibilizados para o efeito ou saltar a fogueira que foi feita no exterior da biblioteca, 

sempre com a supervisão dos alunos do curso profissional de “Animador Sociocultural”. 

Seguidamente, a cantora Salomé animou o serão interpretando algumas canções 

populares. 

Depois de o júri, constituído para avaliar as quadras a concurso, ter chegado a 

consenso quanto às três quadras premiadas, foram entregues os prémios e expostas 

todas as quadras a concurso, no espaço da biblioteca. 

Por fim, foram lançados quatro balões de São João que também atraiu a atenção 

de todos os participantes, já que é um hábito pouco comum nos festejos dos santos 

populares na ilha de São Jorge. 



Tal como em edições anteriores, esta atividade teve uma grande afluência, 

apesar de, devido à greve da função pública, ter sido reagendada para o dia da “Escola 

Dinâmica”. As opiniões foram muito gratificantes, solicitando que a atividade se 

mantenha e seja mais frequente.  

 

  

  

  



  

  

 

 


