


     No final do mês de outubro, os alunos do 3.º e 4.º anos do 
Centro Escolar de Mujães comemoraram o Halloween com 
muito entusiasmo! Quiseram assustar e varrer o vírus para 
bem longe e, para tal, contruíram fantasmas e decoraram vas-
souras, criando bonitas e assustadoras obras de arte. E a ma-
gia aconteceu!!!  
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Atividades na  
 
   EB1 DE VILA DE PUNHE 

   Na nossa escola 
realizaram-se tra-
balhos de diferen-
tes temáticas en-
volvendo diversas 
disciplinas. Ficam 
aqui alguns exem-
plos da imaginação 
e talento dos nos-
sos alunos. 











Trabalhos alusivos ao dia de 

São Martinho  





No âmbito do projeto “Crescer a Ler”, ho-

ra do conto e dinamização das bibliotecas 

escolares, foram exploradas várias obras, 

destacando-se: 

 

A maior Flor do Mundo de José Saramago 
Ou isto ou aquilo de Cecília Meireles 
A que sabe a Lua de Michael Grejniec 
O Princípio de Sonja Danowski 
O Príncipe com Orelhas de Burro de José Ré-
gio. 











Os nossos trabalhos 
Regressámos à escola com muita vontade de trabalhar. 
Festejámos o outono, o S. Martinho, o Halloween,… 

CENTRO ESCOLAR DE BARROSELAS 





ADIVINHAS 
1 
Tenho camisa e casaco 
Sem remendo nem buraco 
Estoiro como um foguete 
Se alguém no lume me mete 
 
2 
Se me rio… de mim sai uma donzela 
Mais donzela do que eu 
Ela vai com quem a leva 
Eu fico com quem me deu 
 
3 
Qual a coisa qual é ela 
Tem três capas de inverno 
A segunda é lustrosa 
A terceira é amargosa 
 
4 
Tem casca bem guardada 
Ninguém lhe pode mexer 
Sozinha ou acompanhada 
Em novembro nos vem ver 

Soluções: 
1- Castanha 
2- Ouriço 
3- Castanha 
4- Castanha  



QUADRAS 
 

Como é bom comer 
Castanhas assadas 
E no magusto ver 
As meninas coradas. 
 
Na rua está um vendedor 
De castanhas assadas 
É com esforço e amor 
Que faz feliz a rapaziada. 
 
Todo o dia a apanhar chuva 
Coitado do vendedor! 
Mas à beira das castanhas 
Fica cheio de calor. 
 
Com o frio a chegar 
A natureza está-se a transformar 
Os ouriços a abrir 
Para as castanhas apanhar. 
 
O S. Martinho está a chegar 
A lareira vou acender 
Para as castanhas assar 
E contigo as comer. 
 
Que lindo é o outono! 
Que lindo que é! 
Uvas e castanhas 
Dá-me o avô Zé. 
 
Dia 11 de novembro 
É o dia de S. Martinho 
Come-se a castanha assada 
E mais o caldo verdinho. 
 
É dia de S. Martinho 
É a festa das castanhas 
Em vez de sol há chuva 
É outono ninguém estranha. 



A LENDA DE SÃO MARTINHO 

     São Martinho foi um cavaleiro, um monge e um santo. É capaz de trazer o 
verão ao outono e, graças a ele, todos os anos comemos castanhas.       

     Corria o ano de 337, no século IV, e um outono duro e frio assolava a Euro-
pa. Reza a lenda que um cavaleiro gaulês, chamado Martinho, tentava re-
gressar a casa quando encontrou a meio do caminho, durante uma tempes-
tade, um mendigo que lhe pediu uma esmola. O cavaleiro, que não tinha 
mais nada consigo, retirou das costas o manto que o aquecia, cortou-o ao 
meio com a espada, e deu-o ao mendigo. Nesse momento, a tempestade de-
sapareceu e um sol radioso começou a brilhar. O milagre ficou conhecido 
como «o verão de São Martinho». É por causa desta lenda que, todos os 
anos, festejamos o Dia de São Martinho a 11 de novembro.  Além de Portu-
gal, também outros países festejam este dia. Em França e Itália, à semelhan-
ça de Portugal, comem-se castanhas assadas.  



LENDA DE SAO MARTINHO 

https://www.youtube.com/embed/3zc-5TL9s-k
https://www.youtube.com/embed/3zc-5TL9s-k
https://www.youtube.com/embed/Sy_C8slzUUU


Uma História de AaZ, onde o texto aparece à medida 
que é lido, para ajudar os mais pequenos com a lei-
tura. «A formiga e a neve» é um conto do livro Con-

tos Populares Portugueses, de Adolfo Coelho. 

A formiga e a neve 

https://www.youtube.com/embed/bQ3pGlthzlE?feature=emb_logo
https://www.youtube.com/embed/bQ3pGlthzlE?feature=emb_logo


Algumas crianças evidenciam des-
de muito cedo dificuldades no pro-
cesso de aprendizagem. Para ter 
sucesso, a intervenção sobre estas 
dificuldades deve ocorrer logo no 
início da escolaridade. Este é um 
dos pressupostos centrais do AaZ, 
que abrange os alunos do 1.º e 2.º 
anos de escolaridade com dificulda-
des na leitura e escrita. Como pais, 
podemos dar um fortíssimo contri-
buto para ajudar a ultrapassar estas 
dificuldades. Embora a tendência, 
nestes dias de telemóveis e inter-
net, seja perder velhas tradições 
que sempre provaram ser úteis e ter 
impacto positivo, o que nos é pedi-
do, neste projeto da fundação Soa-
res dos Santos para a educação, é 
recuperar, por exemplo, esse bom e 
velho hábito de ler histórias em voz 
alta aos nossos pequenos.  

https://www.iniciativaeducacao.org/uploads/subcanais2_conteudos_ficheiros/aaz_guia-para-pais.pdf
https://www.iniciativaeducacao.org/uploads/subcanais2_conteudos_ficheiros/aaz_guia-para-pais.pdf
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home


ILUSTRAÇÕES DO MÊS 
 CASTANHAS 

Fabiola Colavecchio  





Cristinalo Santos 

https://cristinalosantos.wordpress.com/



