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     Com este número da nossa newsletter dedicada aos alunos mais jovens 
do nosso agrupamento chega ao fim mais um ano letivo. Como poderão ver 
e ler ao longo das páginas que agora divulgamos, muito se fez nas nossas 
escolinhas e é agradável ver o olhar concentrado dos nossos pequenos a 
pintar ou os sorrisos largos quando brincam no exterior.  
     Da nossa parte esperamos ter atingido os objetivos de ser um veículo de 
informação e conhecimento, e, ao mesmo tempo, ser um mural da informa-
ção que nos vai chegando dos diversos pontos deste nosso agrupamento 
de escolas.  
     Esperamos regressar à vossa companhia, no próximo ano letivo, com a 
mesma energia e, quem sabe, já com o mundo mais parecido com aquilo a 
que estávamos habituados antes de um misterioso vírus ter tomado conta 
dos nossos dias. Até lá, os votos de boas férias! 
 

A equipa da Escola Viva 



EB de Vila de Punhe 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito da dinamização das Bibliotecas Escolares. 















Atividades do Dia Mundial da Criança 





Escrita criativa 
A ABELHINHA E A CAMPAÍNHA 

      Esta abelhinha adorava pousar aqui e acolá mas, um dia a gorducha abelhinha pousou 
numa flor bonita, maravilhosa, a flor mais bonita que ela alguma vez vira! Era uma campai-
nha, uma campainha violeta, enorme e bonita. 
       A abelhinha gorducha adorava tanto aquela flor que esta, passou a ser a sua casa. Ela 
pôs uma confortável almofada numa das pétalas, e pôs também uma panela, uma colher, 
uma faca e um garfo! E não foi só isso, pôs também dez pratos limpinhos dentro de um ar-
mário de madeira bonita e antiga! E, por fim colocou noutra pétala um bidé, uma sanita e 
um lavatório pequenino. 
      E esta casa tinha jardim, o que muitas casas não têm. O jardim tinha umas árvores com 
troncos magros e uma bolinha amarela em cima: eram incríveis. 
      Mas uns meses depois, mesmo no dia da Páscoa algo inesperado aconteceu! Aparece-
ram GIGANTES!!!!!! Traziam consigo um grande cestinho com ovos pintados, provavelmente 
para a Páscoa! Estavam a recolher campainhas! E a casa dela era uma campainha! Então 
arrancaram-na do chão ! Pobre abelhinha gorducha! Mas, de repente, ela lembrou-se que 
tinha uma maneira de se defender! 
      Os GIGANTES pareciam assustados com a abelha, pois aquela abelhinha era destemida! 
Então, virou o seu rabinho para a cara de um dos GIGANTES e com toda a força picou-o!!! 
      A abelhinha gorducha riu-se: 
- He, he, he. 
      E o outro GIGANTE paralisou para a abelha pensar que era só uma estátua. Mas a abe-
lhinha não era estúpida ela sabia perfeitamente que o GIGANTE estava vivo. Então, foi ao 
seu quarto e abriu uma gaveta da mesinha de cabeceira, tirou de lá um ferrão novinho em 
folha, preto como o carvão!  
-Vá lá abelhinha, não me piques eu não te fiz nada hehe... - dizia o GIGANTE. 
- Tu já vais ver idiota!!! - e a abelhinha gorducha encaixou o ferrão e picou o segundo GIGAN-
TE! 
       Eles fugiram a correr e deixaram a flor onde estava, mas com a pressa os ovinhos da 
Páscoa caíram perto da campainha. 
- Oh! - Hoje estou numa maré de sorte! Primeiro dou cabo de uns GIGANTES tótos e depois 
eles até me deixam uma prenda! Vou chamar os meus amigos para passarmos a Páscoa 
juntos! Deixa ver... vou convidar a joaninha claro, posso convidar também a barata, ela con-
ta histórias mesmo engraçadas! Oh e o gafanhoto também tem que saber as novidades!  
Então a abelhinha gorducha convidou todos os seus amigos! 
- ... Oh, essa história é tão fixe abelhinha quem me dera ter como me defender dos GIGAN-
TES mas não tenho porque no meu corpo só há pintas! - disse a joaninha. 
- Sim, tens que me emprestar esses ferrões! Tenho tido muitas visitas dos GIGANTES - e 
depois da barata dizer isto todos começaram a rir! 

FIM 

 
 

Simone Cruz V4A 



         Raps 
Eu gosto da escola 
e gosto de aprender 
Mas o que eu gosto mais 
é de correr. 
 
Eu sou da altura  
da minha professora  
Ou devo chamar-lhe 
a minha senhora. 
 
Eu canto esta música 
com muita paixão 
Olá professora 
do meu coração. 
 
Quando vim para esta escola 
era muito pequenino 
Quando sair dela  
Já sou um homenzinho. 
 
O meu amigo João 
é muito estilista 
Quando for grande 
quer ser futebolista. 
 
Eu gosto de Tic 
e de Inglês 
Mas o que gosto mais 
é de Português. 
 
A nossa escola 
é a melhor do mundo 
Todas as outras 
estão lá no fundo. 
 

Turma V4A  
João Maciel 

Martim Quesado 











Reutilização de matérias na elaboração de postais 



A LENDA DO RIO NEIVA  
Projeto Curricular transversal no âmbito de um DAC 



CENTRO ESCOLAR DE MUJÃES 
Trabalhos de Cidadania e Crescer a Ler M3A4A - 3º e 4º anos 

















Pablo Picasso com a cola-
boração das famílias na rea-

lização das máscaras.  

Mural  

Pablo  

Picasso  

Jardim de infância de Carvoeiro  





  Os nossos pequenos artistas, combinando cores 
e formas… 











Os nossos bichinhos da seda  









Dia Mundial da Criança  





Recreio do Jardim de 
infância de Carvoeiro  







 
O primeiro girassol da nossa horta!  



Centro Escolar de Barroselas  
Trabalhos dos alunos da Turma B4B  

Dia Mundial da Criança – 1 de junho de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser criança é… 
 

…o início da vida. 
…ser um bom cidadão. 
…aprender a ser educado. 
…ser respeitado. 
…ser feliz. 
…ter liberdade. 
…divertir. 
…brincar. 
…ter tudo. 
…aprender coisas novas. 
…ser amigo. 
…ser criativo. 
…a maior conquista de quem nos deu vida. 
…preparar para ser os homens do futuro. 
…ser alegre. 
…contentar com o que temos. 
…estar contente. 
…aproveitar o tempo ao máximo. 
…criar novas amizades. 
…inspirar as outras pessoas para serem melhores. 
…ter orgulho no que fazemos. 
…a geração da mudança. 
…ser estudante. 
…não ter tempo para pensar nos problemas. 
 
 

Turma B4B 
 

 



Dia Mundial da Criança 
 

     Na comemoração deste dia tão importante, a nossa turma relembrou, mais uma 

vez, os Direitos das Crianças. O documento, aprovado pelas Nações Unidas, tem 

como objetivo apresentar direitos que permitam que as crianças vivam e cresçam 

com segurança. 

     Tivemos a oportunidade de abordar assuntos que continuam a dificultar o cres-

cimento saudável de muitas crianças no Mundo, como o direito a uma família, a 

uma nacionalidade, à alimentação saudável, à habitação, o acesso à educação e a 

cuidados de saúde, entre outros.  

     Além do diálogo estabelecido na sala de aula, cada um de nós escolheu um dos 

Direitos da Criança e fez a sua ilustração.  

     Coletivamente, elaborámos um trabalho escrito com o título: “Ser criança é…” 

     Fizemos jogos tradicionais, pinturas, origamis e dramatizações. 

     Foi um dia bem passado!   

 
                                                                                                      

           Turma B4B 
                                                                                       Centro Escolar de Barroselas 










