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Centro Escolar de Barroselas  

         Hoje, 8 de junho, a agente Vera visitou a nossa escola para nos falar sobre a importância da flo-
resta. Através de um power point e três vídeos, ficamos a saber mais sobre este assunto. 
 O primeiro vídeo referia a importância das abelhas, que nos dão o mel e ajudam na polinização 
das plantas. Os vídeos seguintes, informavam-nos acerca das profissões relacionadas com a floresta e 
a flora existente. Vimos imagens das árvores do Minho: sobreiro, carvalho, eucalipto e pinheiro. 
 A sua palestra continuou falando sobre a prevenção dos incêndios. Ensinou-nos os cuidados a 
ter quando acampamos ou fazemos um piquenique. Por exemplo, quando fazemos uma fogueira de-
vemos rodeá-la com pedras e ter sempre água por perto. Aprendi também que o número de emer-
gência 112 é gratuito e funciona em toda a Europa. 
 Gostamos sempre destas visitas que consideramos úteis e interessantes. 
 

Turma B3B 
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 No Dia Mundial da Criança fizemos um painel onde pintamos o nosso autorretrato, fizemos 

Slim, mais conhecido por “Pega Monstros”, criamos algumas obras de arte com barro e partici-

pamos na pintura coletiva. 

 Neste período a nossa criatividade andou à solta e inspirados no famoso artista Mondrian 

criamos um lindo quadro. 

 Tal como os verdadeiros cientistas gostamos de observar … Estudamos o ciclo de vida da 

borboleta chamada Asa de Andorinha. Observamos as diferentes fases de da sua vida, as suas ca-

racterísticas e aprendemos algumas curiosidades. No fim, e quando a borboleta saiu, finalmente, 

do casulo foi libertada para ser feliz na Natureza. 

Atividades do Jardim Infantil do Centro Escolar de Barroselas 
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Contador de histórias Rui Ramos 
“Viagem de Encantar para o Planeta Salvar” 
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Ilustrador Sebastião Peixoto 
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Teatro: LOURENÇO 
Centro Escolar de Barroselas  
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PAPELÃO 

Grupo de Teatro Bicho Papelão  
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“Vamos Lá” com a escritora Adelaide Graça 
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Dia Mundial da Criança 



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



EB1 de Vila de Punhe 

Prevenção Rodoviária 

    

  No dia 18 de maio, decorreu na EB de Vila de Punhe uma ação de sensibili-

zação e informação sobre Prevenção Rodoviária, dinamizada pela GNR, 

Equipa Escola Segura, Comando Territorial de Viana do Castelo. 

     Através do desenvolvimento destas ações educativas pretende-se cons-

ciencializar a comunidade escolar para a responsabilização de todos na cri-

ação de um ambiente rodoviário seguro e contribuir de modo efetivo para 

a prevenção e redução da sinistralidade. 



EB1 de Vila de Punhe 



Centro Escolar de Mujães 



Centro Escolar de Mujães 

Dia 3 de maio - Apresentação do conto “Vamos Lá” pela escritora Adelaide Graça. 



Centro Escolar de Mujães 

Dia 26 de abril - Apresentação da obra “Um coração, duas casas” pela escritora Ana Rita Dias  
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Grupo de Teatro Bicho Papelão  
Dia 28 de abril - Dramatização da obra “ A Maior Flor do Mundo” pelo Grupo de Teatro Bicho Papelão. 



Dia 26 de abril - 
Apresentação do 
conto “Viagem de 
Encantar para o 
Planeta Salvar” 

pelo contador de 
histórias  

Rui Ramos 

Centro Escolar de Mujães 
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EB1 de Vila de Punhe 

Caminhada ao Monte de Roques 

     Esta ação insere-se no projeto do Agrupamento de Escolas de Barroselas 

“Nós e a Serra - Conhecer para Valorizar”, e conta com a colaboração da 

Junta de Freguesia de Vila de Punhe.  

     No dia 13 de maio, os alunos das turmas V2A3A e V2B4A, os professores 

(Titulares de Turma, Apoio Educativo e Professor de Artes Visuais) e o Presi-

dente da Junta de Freguesia realizaram uma caminhada até ao Monte de 

Roques.  

     Durante o percurso foi possível identificar flores relacionadas com a pro-

dução do mel, árvores autóctones da região, observar locais históricos como 

o “Cruzeirinho”, local onde esteve implantado o pequeno cruzeiro paroquial 

do séc. XII, as ruínas do secular Castro de Roques, a pegada do Santinho, 

uma erosão numa rocha com a forma de um “coração de Viana”, inscri-

ções em algumas pedras e ainda a entrada da gruta Boca da Serpe.  

     Do cimo do monte apreciou-se uma excelente vista para a Ribeira Lima. 

Esta caminhada permitiu o contacto com a natureza, fauna e flora, a práti-

ca de exercício físico, e mais conhecimento sobre os vestígios históricos lo-

cais. 
 

                                                                                 V2A3A e V2B4A              
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EB1 de Carvalhos – Carvoeiro 

apresentação do conto “Vamos lá” 

Visita da escritora Adelaide Graça 



EB1 de Carvalhos – Carvoeiro 

Visita da Escritora Ana Rita Dias 
apresentação da obra “Um coração, duas casas” 



EB1 de Carvalhos – Carvoeiro 

Visita do Ilustrador Sebastião Peixoto 



EB1 de Carvalhos – Carvoeiro 

Um grupo de Pais da EB1/JI_Carvoeiro, presenteou os alunos, de maneira especial os do 
JI, com uma espetacular "cozinha de brincar" feita com material reciclável. Agradecemos 
toda a disponibilidade e empenho.  



EB1 de Carvalhos – Carvoeiro 
Os Maios colocados à entrada da Escola 
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No dia 17 de maio realizamos mais uma ativi-

dade inserida no projeto "Viver com Saúde". 

     Deslocou-se à nossa escola uma embaixa-

dora - "Escola Missão Continente - Geração 

Saudável" para nos falar da importância de 

uma alimentação saudável com produtos da 

horta. 

     Os alunos foram presenteados com uma 

camisola alusiva e um pequeno jogo educati-

vo (cartas). À escola foi distribuído material 

pedagógico (cartazes de compromissos, livro 

"Mistério da Horta" e jogo de tabuleiro 

"Geração Saudável". 
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Dia da Consciencialização da Doença Celíaca 

     No dia 16 de maio comemoramos o Dia da Consciencialização da Doença Celíaca.  Temos, na nossa 

escola, uma aluna Celíaca (só pode comer alimentos sem Glúten) 
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Dia da Mãe 

Trabalhos para celebrar o Dia da Mãe - Modelagem de Coração 
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Horta da Escola 
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Centro Escolar de Mujães 

Dia da criança 
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Aulas de zumba... 

 ...e Yoga! 
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