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Centro Escolar de Mujães 

Ajudar a Ucrânia 



EB1 de Vila de Punhe 

 

 

 

 

Ajuda Humanitária à Ucrânia 

 
     Pais, familiares, alunos, professores e técnicos operacionais, TODOS contribuí-

ram na campanha de ajuda à Ucrânia e de empenho na construção da Paz. 

     Os alunos encararam esta iniciativa de uma forma muito positiva e demonstra-

ram espírito de solidariedade.    

     Acreditamos que este espírito começa em pequenos gestos que nos tornarão 

melhores pessoas. 
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EB1 de Vila de Punhe 

     Foi com muita alegria e entusiasmo que se comemorou o carnaval na Escola de Vila 

de Punhe.    

     Na sexta-feira, dia 25 de fevereiro, os alunos participaram num alegre baile de car-

naval. Brincaram e dançaram com os seus amigos, assistentes operacionais e profes-

sores, ao som das músicas animadas e das coreografias que a professora de música, 

Susana Gonçalves, organizou. 

     Conhecer as tradições, a diversidade cultural e a importância de se divertir com 

alegria e respeito, tornaram o carnaval na escola em mais um momento onde se 

aprende brincando! 
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EB1 de Vila de Punhe 



Centro Escolar de Barroselas  

     Os alunos do Centro Escolar de Barroselas participaram com responsabilidade e 

empenho no momento simbólico pela Paz que ocorreu em todas as escolas do Agru-

pamento, às 10h11min, com 1 minuto de silêncio.  

     Também mostraram a sua solidariedade para com o povo ucraniano, neste mo-
mento tão difícil, aderindo à iniciativa do Município de Viana do Castelo na ajuda à 
Ucrânia – Viana do Castelo está com a Ucrânia. A disponibilidade, o sentido humani-
tário e a generosidade dos EE permitiram que os alunos doassem bens essenciais co-
mo: produtos alimentares e de higiene pessoal fraldas e medicamentos  
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Centro Escolar de Barroselas  

     No Centro Escolar de Barroselas, na segunda-feira, dia 28 de março, houve 

ALEGRIA e FOLIA. 

     Os alunos vieram mascarados para festejarem o CARNAVAL, festa que é muito 

do seu agrado.  

     Divertiram-se, dançaram e conviveram, especialmente, com os colegas da tur-

ma, uma vez que devido à pandemia ainda é necessário manter a distância entre 

todos.  
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Centro Escolar de Barroselas  

O Carnaval no Centro Escolar de Barroselas 

 

     No dia 28 de fevereiro, os alunos, os professores e os auxiliares do Centro 

Escolar de Barroselas comemoraram o Carnaval na escola. Logo de manhã, os 

alunos vieram todos contentes e animados, fantasiados ao seu gosto. De seguida, 

foram para as salas onde fizeram atividades de Expressão Plástica. As turmas 

decoraram as respectivas salas com fitas de Carnaval de várias cores. 

     Por volta das 10 horas, as turmas, organizadas em bolhas, desfilaram ao som 

de músicas alegres. Foi um momento fantástico, muito divertido e com muita 

animação. Depois do desfile, iniciou-se um baile descontraído durante o qual os 

alunos dançaram e cantaram. Houve muita diversão e felicidade. Foram ainda 

tiradas algumas fotos para mais tarde recordar . 

     Durante a tarde, as turmas regressaram às salas e continuaram a festejar com 

atividades lúdicas.  

     Foi um dia especial e todos voltaram para casa de coração cheio. 

Turma B4A 



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



EB1 JI Carvoeiro  

Dia dos Afetos  



EB1 de Carvalhos – Carvoeiro 

Desfile pelas ruas de Carvoeiro e visita ao Lar de Santa Ana  

Carnaval  
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Último dia na Piscina dos alunos da turma C2A3A (Carvoeiro), em fevereiro.  





Paz na Ucrânia  
Dia 11 de março. 

A entrada da nossa escola estava decorada com balões azuis e amarelos. Os alunos da EB1 de Carvoeiro 

fizeram um minuto de silêncio no recreio e ouviram a leitura de um poema sobre a Paz, por uma aluna do 

4.º ano (Sofia Cachada). A comunidade educativa participou na angariação de bens necessários. 







Ida ao teatro Sá de Miranda  

     No dia 11 de março (manhã) os alunos foram ao teatro Sá de Miranda, Viana do Castelo, para as-
sistirem ao espetáculo "Memória, Memória, Começou a História!" inspirado na obra de Agustina Bes-
sa-Luís. Gostaram muito!  







Dia da Árvore  

Os alunos debaixo do enorme e muito belo plátano do recreio.  





Semana da Saúde Oral  

      

Hoje, dia 31 de mar-

ço, pelas 09h00,  

deslocou-se à nossa 

escola, uma equipa 

de Enfermeiros 

(ULSAM_Barroselas) 

para uma sessão de 

sensibilização: Im-

portância da Saúde 

Oral. 

No final, como moti-

vação, cada aluno/

criança, recebeu um 

estojo de lavagem 

de dentes. Aprende-

ram muito e gosta-

ram da atividade. 





Trabalho elaborado pelo JI de Carvoeiro para a referida atividade - dentição e higiene oral.  




