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EB de Vila de Punhe 
Bullying e Cyberbullying 

 
No dia 24 de novembro de 2021, a Escola Segura deslocou-se à EB de Vila de Punhe e, na Biblioteca da 
escola, desenvolveu uma atividade sobre o tema Bullying e Cyberbullying, no âmbito da prevenção de 
comportamentos de risco e violência escolar. 
Com recurso a vídeos e interação verbal, a equipa da Escola Segura pretendeu sensibilizar os alunos 
para esta temática e consciencializar para os crescentes níveis de violência escolar, de modo a pre-
venir comportamentos que, ainda que não intencionais, podem evoluir para situações mais graves.  



Dia Internacional da Deficiência  

Trabalhos reali-
zados pelos alu-
nos da EB de Vila 
de Punhe no Dia 
Internacional da 
Deficiência. Com 
estes trabalhos 
decoraram a ár-
vore de natal da 
Escola  







Dia da Floresta Autóctone 
 

 
 

     No dia 23 de novembro, celebrou-se o Dia da Floresta Autóctone, uma data que recorda a 
importância de preservar e plantar espécies que fazem parte do património natural português. 
Para comemorar este dia, e no âmbito do projeto “Nós e a Serra”, a EB de Vila de Punhe com a 
colaboração da Junta de Freguesia realizou diversas atividades. 
     No decorrer do mês de novembro, os alunos fizeram pesquisas e análise das plantas autócto-
nes da nossa região e das respetivas folhas e frutos. 
      Com a colaboração dos Professores Titulares de Turma e do Professor de Artes Visuais, ela-
boraram representações gráficas sobre a pesquisa efetuada, utilizando diferentes técnicas. 
Para comemorar este dia, uma Técnica da CMIA, deslocou-se à escola para dinamizar uma ses-
são de esclarecimento e sensibilização sobre o tema. 
     De seguida, deslocamo-nos até ao Parque do Rexio para proceder à plantação de diversas 
árvores autóctones: pinheiros mansos, azevinhos, medronheiros, carvalhos e outras espécies, 
com a colaboração de elementos da Junta da Freguesia. 
     Durante o percurso fizemos o reconhecimento de árvores autóctones e recolhemos folhas e 
frutos para estudo da estrutura, das folhagens e dos frutos. 
Estas ações são muito importantes, na medida em que nos dão mais conhecimento sobre a nos-
sa floresta e permitem-nos ter um papel ativo na sua preservação. 
 
 

Alunos da EB de Vila de Punhe 

















Centro Escolar de Mujães 



Dia Internacional das Pessoas com Deficiência  



Dia Mundial do Não Fumador  







Hora do Conto 
Zebra Camila 















     No dia 16 de novembro, foi dia do 1.º ano da EB1 de Mujães ir à 
biblioteca escolar ouvir uma história muito engraçada, trazida pela 
professora Teresa. Essa história chamava-se “A flor vai ver o mar”.   
     Depois de termos ouvido e explorado a história, fomos desafia-
dos a criar a nossa flor, personagem principal da histó-
ria, utilizando materiais de desperdício e técni-
cas diversificadas. Aceitámos o desafio e realizamos trabalhos mui-
to giros e diferentes que expusemos na nossa escola para 
que todos pudessem admirar.  









Centro Escolar de Barroselas  



     No Centro Escolar de Barroselas, as crianças e os alunos, durante o mês de dezembro, prepa-
ram o Natal com muito entusiasmo e alegria.  

     Com a colaboração dos Pais/Encarregados de Educação construíram lindas estrelas com ma-
teriais reutilizados que embelezaram o Pinheiro de Natal.   

     Todas as salas foram decoradas com desenhos, imagens e trabalhos alusivos ao Natal. 

     Nas aulas de Música, com as professoras Marcisa e Susana, aprenderam bonitas canções de 
Natal. 

     Todos foram solidários. Através dos pais, adquiriram estrelas da Fundação "Make-A-
Wish” que tem por missão realizar desejos de crianças e jovens, com doenças que colocam as 
suas vidas em risco. A concretização dos seus desejos dá-lhes força para continuar a lutar e pro-
porciona-lhes um momento de alegria e de esperança. Doaram bens alimentares essenciais, no 
âmbito da campanha de solidariedade “Natal mais Feliz”, promovida pela GNR do Comando 
Territorial de Viana do Castelo. Os bens angariados farão parte de um cabaz que será oferecido 
às pessoas idosas que vivem mais sozinhas ou isoladas. 







Dia Internacional da Pessoa com Deficiência  

     Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a 3 de dezembro, o grupo de pro-
fessores de Educação Especial preparou algumas atividades para serem desenvolvidas, em contex-
to de sala de aulas, com as crianças da educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo. 
     Todos tiveram oportunidade para visualizarem a curta metragem “O presente” e refletirem so-
bre o filme e o respeito pela diferença. No final, as crianças e os alunos, registaram uma breve 
mensagem ou fizeram uma ilustração alusiva ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e o 
respeito pelo outro e pela diferença, num pequeno enfeite de Natal, em cartolina. Essas mensa-
gens serviram para a decoração da árvore de Natal de cada escola, ou foram afixadas num pla-
card.  
     Se observarmos com a devida atenção para as decorações de cada escola podemos certamente 
dizer com a nossa amiga MIA “É NA DIFERENÇA QUE ESTÁ A BELEZA”. 





No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que se assinala hoje, 
20 de novembro, o Comando Territorial de Viana do Castelo, através das suas Secções de Preven-
ção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), na semana de 15 a 19 de novembro, desenvolveu 
várias ações de sensibilização nas escolas, sensibilizando acerca dos direitos das crianças e alertan-
do ainda para a exploração e abuso sexual.  
Todas as crianças têm direito a crescer em segurança! 

Dia Internacional dos Direitos das Crianças! 

https://www.facebook.com/560604057441728/videos/595010628505615/


 

Campanha de solidariedade, no Centro Escolar de Barroselas    Natal mais Feliz GNR 

 



     Este mês, uma Zebra chamada Camila andou pelas salas dos meninos da Educação Pré-Escolar. 

     A Zebra Camila estava muito triste porque o “vento bandido que lhe esfarrapou o vestido”, ou 

seja, tirou-lhe algumas das suas riscas.  

     Com a ajuda dos seus amigos, a Zebra Camila recuperou as riscas, mas não eram pretas, eram de 

várias cores.  





O nosso pré-escolar trabalhou arduamente nas decorações! 













      No dia 13 de dezembro, os alunos do 4º ano, do Centro Escolar de Barroselas, deslocaram-se ao 
Centro Social e Paroquial de Barroselas – Casa de S. Pedro, para levarem um pouco de alegria e espí-
rito de Natalício aos utentes da instituição. 

      Com a dedicação e colaboração da professora de Música, Susana Gonçalves, os alunos ensaia-
ram canções de Natal que cantaram para os utentes do Lar. 

      Esta iniciativa foi do agrado de todos, no entanto, para cumprir o distanciamento imposto pela 
pandemia, os alunos fizeram a apresentação no exterior do edifício. O calor de um abraço e de um 
carinho não foi possível, mas o principal objetivo foi conseguido, dar àqueles que precisam de ser, 
por nós, protegidos, um momento de magia e alegria.  



  Na terça-feira, dia 14 de dezembro, pelas 14 horas, a turma B3A teve uma sessão sobre resí-
duos, na sala de aula nº 7, no Centro Escolar de Barroselas.  
         Esta sessão faz parte do projeto do CMIA (Centro de Monitorização e Interpretação Ambi-
ental) “Da terra para a Terra”. Durante este projeto, os alunos vão aprender a cuidar melhor do 
ambiente e a importância da separação dos resíduos e da reciclagem.  
         Com a maquete, que a engenheira Gracinda levou para a sala, os alunos conseguiram per-
ceber o percurso dos resíduos desde o caixote do lixo até à Resulima ou ao Aterro Sanitário.  
         A seguir, os alunos analisaram os resíduos do caixote do lixo da sala. A engenheira separou 
e pesou cada tipo de lixo (cartão/papel, embalagens de tetrapak, plástico…). Os alunos verifica-
ram que, no total, em dois dias, produziram 860 gramas de resíduos.    



Hora do Conto Solidária no AE de Barroselas  

As Aventuras da Mia 



As crianças que frequentam as Ativida-

des de Animação e Apoio à Família 

(AAAF), do Centro Escolar de Barroselas, 

com orientação da animadora cultural, 

Isabel Coutinho, construíram um mara-

vilhoso presépio a partir de material re-

colhido na Natureza, assim como, reu-

tilizaram material de desperdício. 

Da Natureza utilizaram cascas do tron-

co do eucalipto, para a o telhado da 

cabana, caruma de pinheiro e folhas 

secas, para o chão, e madeira de no-

gueira para fazer as figuras do presé-

pio. 

Reutilizaram sacos de papel, que 

transportam o pão para a escola, e cai-

xas de ovos. 



EB1 de Carvalhos – Carvoeiro 

VIVA O NATAL! 



EB1 de Carvalhos – Carvoeiro 







Quinta de Santa Ana em Carvoeiro 
Visita à Residência Sénior  





Visita da Escritora  

Ana Luísa Carrola 



Festa de Natal 

 

sessão de cinema na escola 






