


     Com o Natal a chegar e porque 
as nossas crianças merecem o 
melhor, o Centro Escolar de Barro-
selas dinamizou um conjunto de 
atividades natalícias em que se 
procurou ensinar que o Natal é 
muito mais do que abrir presentes 
e decorar o pinheirinho. 
     Desenvolveram-se atividades 
promotoras de valores como a 
união, o amor, a simplicidade, a 
solidariedade, a gratidão, entre 
muitos outros. 
     Nos dias que antecederam o 
final do período passado, os nos-
sos alunos construíram motivos 
natalícios com materiais reciclá-
veis, decoraram a árvore de Natal 
com corações representativos 
das suas famílias, fizeram recolha 
de bens para as famílias mais ca-
renciadas, cantaram músicas alu-
sivas à época festiva e pintaram, 
com aguarelas, um painel repre-
sentativo do nascimento do meni-
no Jesus.  
     Esta semana festiva culminou 
com a chegada do Pai Natal à es-
cola e com a distribuição de um 
presente. 
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O ESPÍRITO DO NATAL  
   NA EB DE VILA DE PUNHE  

     O espírito do Natal começou cedo na EB de Vila de Punhe. Durante o mês de dezembro 
foram muitas as atividades em que alunos, professores e assistentes operacionais se en-
volveram, nomeadamente na elaboração de motivos alusivos ao Natal, na decoração dos 
pinheirinhos e dos diferentes espaços, na produção de postais, na escrita da carta ao Pai 
Natal e na recolha de bens alimentares para ofertar aos mais carenciados.   
     Nestes tempos difíceis que atravessamos, conseguimos viver a verdadeira magia do 
Natal, com espírito de união, de partilha, de entreajuda, valores que estão sempre pre-
sentes na nossa Escola. 
     A Junta de Freguesia de Vila de Punhe surpreendeu os alunos com a visita do Pai Na-
tal e da Mãe Natal, que se deslocaram à escola numa charrete. 
     Nesta visita, a cada criança foi entregue uma lembrança e ainda houve tempo para 
uma coreografia com a Mãe Natal. 
     Esta ação cumpriu todas as normas de segurança estipuladas pela Direção-Geral da 
Saúde. 





















DIA DE REIS - A HISTÓRIA DOS REIS MAGOS 

     O Dia de Reis, celebrado 
anualmente a 6 de janeiro é 
uma tradição cristã e repre-
senta o dia em que Jesus 
Cristo recém-nascido rece-
beu a visita de magos do Ori-
ente, depois de serem guia-
dos por uma estrela. Os Reis 
Magos ofertaram ao Menino 
Jesus ouro, incenso e mirra, 
assim diz a lenda.  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=z0J4gtnwk9o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z0J4gtnwk9o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z0J4gtnwk9o
https://www.natgeo.pt/historia/2020/01/o-dia-de-reis-pelo-mundo-e-diferentes-tradicoes
https://www.youtube.com/watch_popup?v=z0J4gtnwk9o


A FORMIGA E A NEVE 
    Uma História de AaZ, onde o texto aparece à medida que é lido, para ajudar os mais peque-
nos com a leitura. «A formiga e a neve» é um conto do livro Contos Populares Portugueses, de 
Adolfo Coelho. 

https://www.iniciativaeducacao.org/pt/programas/aaz-ler-melhor-saber-mais/multimedia-aaz/a-formiga-e-a-neve
https://www.iniciativaeducacao.org/pt/programas/aaz-ler-melhor-saber-mais/multimedia-aaz/a-formiga-e-a-neve
https://www.iniciativaeducacao.org/pt/programas/aaz-ler-melhor-saber-mais/multimedia-aaz/a-formiga-e-a-neve


Ilustrações 
Richard Johnson  

Richard Johnson é um ilustrador e designer inglês que também escreve histórias que 
depois ilustra. Aqui ficam alguns exemplos do seu trabalho. 

http://www.richardjohnsonillustration.co.uk/



















