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Centro Escolar de Barroselas  

         Na terça-feira, dia 14 de dezembro, pelas 
14 horas, a turma B3A teve uma sessão sobre re-
síduos, 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 pro-
jeto, os alunos vão aprender a cuidar melhor do 
ambiente e a importância da separação dos resí-
duos e da reciclagem.  
         Com a maquete, que a engenheira Gracinda 
levou para a sala, os alunos conseguiram perce-
ber 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, embala-
gens de tetrapak, plástico…). Os alunos verifica-
ram que, no total, em dois dias, produziram 860 
gramas de resíduos.    



Centro Escolar de Barroselas  

     No dia 7 de fevereiro, os alunos das turmas do 3º ano de escolaridade, do Centro Escolar 

de Barroselas, deslocaram-se ao Centro Paroquial Casa de S. Pedro, para cantarem as Janeiras 

aos utentes da instituição. Os idosos receberam com entusiasmo os alunos e gostaram de os 

ouvir cantar.  

     Os alunos ensaiaram as canções nas aulas de Música, com a professora Susana Gonçalves. 



Centro Escolar de Barroselas  

Alimentação Saudável 

     No dia 20 de janeiro a Nutricionista Susana Puga, da Farmácia Lopes, foi ao Centro Escolar de Bar-

roselas conversar com as crianças, da sala do Jardim Infantil, e com os alunos do 1º ano de escolarida-

de, sobre Alimentação Saudável. 



Centro Escolar de Barroselas  

     Os agentes da Escola Segura, estiveram no Centro Escolar de Barroselas, nos dias 19 e 20 de ja-

neiro, para explicar, às crianças da sala do Jardim de Infância e aos alunos dos 1º e 2º anos, as re-

gras de Segurança Rodoviária. 



Visita da GNR (Guarda Nacional Republicana) 

EB1 de Vila de Punhe 

Ação de sensibilização “Educação Ambiental e Segurança na Internet” 
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EB1 de Vila de Punhe 

Desenhos do 1º ano 
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