


1 de outubro 

Centro Escolar de Barroselas 

Dia Mundial da Música  
No dia 1 de outubro comemorou-se o Dia Mundial 
da Música. O dia, apesar de antecipadamente, não 
podia passar sem ser celebrado e, no dia 29 de 
setembro, o Centro Escolar de Barroselas teve o 
prazer de receber a visita do músico bracarense, 
Daniel Pereira Cristo. 
 
Multi-instrumentista, cantor e compositor,  
Daniel é um estudioso dos Cordofones e Música 
Tradicional, tendo apresentado aos nossos  
alunos, com a sua simpatia e excelência musical, 
a nossa música étnica, o cavaquinho, o bandolim, 
a viola braguesa, a gaita de fole e alguma percus-
são tradicional.  
 
Daniel tocou e cantou alguns temas tradicionais 
assim como algumas músicas dos seus álbuns, 
explicando origens e características dos diferen-
tes instrumentos. E dançou, dançou descalço, 
para surpresa e deleite dos pequenos participan-
tes, com toda a sua simplicidade e à vontade, que 
tanto o caracterizam! 
 
Todos os envolvidos na atividade mostraram-se 
muito motivados na apresentação de Daniel  
Pereira Cristo e foram todos, oral e musicalmen-
te, muito participativos. E, no fim, ainda tiveram 
direito a uns abraços e uns autógrafos! 
 
Citando o nosso amigo Daniel: “Mostrando a  
riqueza das nossas raízes e a importância de  
conhecermos bem a nossa cultura para respei-
tarmos a dos outros, porque é na diferença que 
reside a riqueza da humanidade. Hoje foi um dia 
bonito!” 
Obrigada Daniel! 
 

Turma B3B 
Professora Liliana Quesado 



Com o objetivo de incentivar os alunos a refletir sobre Cidadania Ativa e Democracia e a colocar estes 
mesmos conceitos em prática, hoje e sempre, os alunos da Turma B3B elegeram o seu Delegado de Tur-
ma. Os alunos debateram e refletiram sobre a importância, o direito e o dever do voto. Aprenderam no-
vos conceitos, expuseram as suas dúvidas, exploraram questões, fizeram a sua campanha, argumenta-
ram e refletiram. O resultado? Uma eleição com seriedade e a escolha do seu representante para o ano 
letivo que se segue, sendo todo o processo registado em ata. Parabéns aos envolvidos! 









Apadrinhamento dos alunos do 1º ano de escolaridade pelos alunos do 4º 
O apadrinhamento 

Na terça-feira, dia 20 de setembro, por volta das onze horas, os alunos e 
professores dos 4.º e 1.ºanos reuniram-se para a cerimónia de apadrinhamento. 
Este momento serviu para acolher os alunos que estão a iniciar agora o seu per-
curso escolar. Aos alunos do 4ºano foi apresentado um aluno do 1ºano para o 
ajudar a ambientar à escola. A presença de um padrinho ou madrinha permite 
que estes novos alunos fiquem mais aliviados na escola e mais confortáveis em 
momentos mais difíceis. 

Neste sentido, criam-se laços de amizade e momentos divertidos para que 
todos os novos alunos não se sintam sozinhos e pensem na escola como um lu-
gar não só de aprendizagem, mas também de animação e diversão. 

 
 

A turma B4B 











A nossa visita ao Museu do Linho  
Dia do Idoso – 1 de outubro 

No dia três de outubro, as turmas dos 3º. e 4º. anos foram visitar o Museu do Linho na Associa-
ção dos Reformados e Pensionistas de Barroselas, que fica mesmo ao lado da nossa escola. Lá, mostra-
ram-nos como se produzem tecidos a partir da lã e do linho. Pudemos ver como se transformava o pelo 
das ovelhas e a planta do linho em fio e depois em novelos. Tudo isto através dos instrumentos antigos, 
alguns com mais de 150 anos.  

No fim da visita apresentamos um poema feito pela nossa turma aos reformados da associação e 
também oferecemos um cartaz com desenhos, para comemorar o dia do idoso.  

O idoso é uma pessoa 
Que já está reformado, 

Faz parte da terceira idade 
E tem um ar adorado  



Chegar à terceira idade 
Não é chegar ao fim da vida, 

É sentir felicidade 
Doutra etapa vencida. 

Respeitar o que viveram, 
Ter paciência e ser correto, 

Tratar com carinho os idosos 
É o caminho certo! 

 
Os idosos possuem dentro de si 

Sabedoria e uma história para contar. 
Merecem o nosso respeito, pois ao respeitá-los.                       

É também o nosso futuro que estamos a assegurar             
T 

urma B3A—Centro Escolar de Barroselas 



Início do ano escolar em Vila de Punhe 

EB1 de Vila de Punhe 

     No dia 16 de setembro, recebemos os nossos alunos do 1.º ciclo. 
     Para os alunos do 1º ano foi um momento de muitas emoções perante a nova realidade que esta-
vam a vivenciar.  
     Os mais velhos vinham entusiasmados, alegres e cheios de vontade de ver os colegas, professo-
res e auxiliares. 
 
      O primeiro dia de aulas em Vila de Punhe foi um dia bem animado com atividades lúdicas, cons-
trução de um marcador de livros, conversas, exploração de espaços… prometendo mais um ano de 
novas aventuras.  
 
     A senhora diretora do Agrupamento de Escolas, Conceição Cancela e o adjunto da direção, José 
Alves, deram as boas vindas aos alunos com palavras de incentivo para que este ano escolar seja o 
melhor.  
     Os alunos receberam também a visita do senhor Presidente da Junta de freguesia, António Cos-
ta, e do secretário, Bruno Guimarães, que foram de sala em sala dar as boas vindas e presenteá-los 
com uma mochila para transportar o equipamento de natação. 
 

A EB de Vila de Punhe deseja Bom ano para todos! 



















Dia Mundial da Gratidão  
Trabalhos realizados pela turma V3A4A, no âmbito das Bibliotecas Escolares, para assinalar o Dia 
Mundial da Gratidão. 









Desfolhada 







Com a cabeça nas nuvens 







     A turma B do 3.º ano do Centro Escolar de Barroselas irá participar, ao longo deste ano letivo, 
num projeto etwinning, intitulado "Seeds of Justice". 
     O eTwinning é uma comunidade de escolas da União Europeia, do qual o nosso agrupamento é 
parceiro. Tem como principal objetivo criar redes de trabalho colaborativo entre as escolas euro-
peias, através do desenvolvimento de projetos comuns, com recurso à Internet e às Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), promovendo, deste modo, em professores e alunos, a consciência 
do modelo europeu de sociedade multilingue e multicultural. Para isso, é necessário que se esta-
beleça uma associação de, no mínimo, duas escolas de dois países europeus que utilizem as TIC 
para desenvolver em conjunto uma atividade pedagógica relevante. 
A professora titular desta turma, professora Liliana Quesado, é cofundadora do projeto acima re-
ferido, "Seeds of Justice", e o mesmo será desenvolvido em parceria com escolas de Portugal, Itá-
lia, Espanha e Grécia.  

     O direito à educação, a acessibilidade ao conhecimento, o reconhecimento de deveres e valores 
em que se consubstancia a pertença à comunidade, são temas fortemente correlacionados com a 
Educação para a Cidadania que se repetem no quadro, definido a nível europeu, de competências 
indispensáveis  para contribuir eficazmente para uma cultura de democracia e viver juntos em paz 
em sociedades democráticas e culturalmente diversas. É tarefa das instituições de ensino reco-
nhecer e valorizar a diversidade, promovendo o potencial e os talentos de cada um, adotando to-
das as iniciativas úteis para alcançar o sucesso educacional.  



     A Educação para a Cidadania, definida como uma área disciplinar promovida de forma a ga-
rantir a convivência pacífica entre indivíduos pertencentes a uma comunidade social, apoiando 
os alunos a tornarem-se cidadãos ativos, informados e responsáveis, ancorados nos princípios e 
valores (Conselho Europeu 2006 e L92/2019), surge cada vez mais voltada para a Educação para 
a Sustentabilidade, definida como um processo capaz de gerar mudanças no que diz respeito a 
conhecimentos, habilidades e atitudes comportamentais para favorecer a criação de uma socie-
dade mais sustentável e inclusiva para todos.  
     Esta proposta de projeto, utilizando a metodologia pedagógica "Service Learning", abrangerá 
5 das 17 metas da Agenda 2030, considerando diferentes aspetos de Cidadania e Sustentabili-
dade de forma integrada, incentivando o protagonismo dos alunos em todas as etapas.  
O projeto visa levar os alunos a uma plena consciência do seu papel na construção e manuten-
ção da justiça social, bem como no seu papel no ambiente, a começar pelo conhecimento do ter-
ritório e dos problemas associados ao seu uso descuidado, indo assim ao encontro do nosso 
Projeto Educativo e das atividades e temas a desenvolver em Oferta Complementar e Cidadania. 
 

     Faça como as árvores: troque as folhas, mas mantenha as raízes. Então, mude as suas ideias, 
mas mantenha os seus princípios”, Victor Hugo.  
 

Turma B3B 
 



Exposição de linho e de lã 
2.º ano do Centro Escolar de Barroselas  

"Nós, os alunos do 2ºano ano do Centro Escolar de Barroselas, fomos à sede dos reformados ver uma 
exposição sobre o linho e a lã.  

Aprendemos como se preparava o linho e a lã, para fazer o fio.   

Gostamos de ver o linho e a lã no fuso e como se trabalhava no tear.  

Foi interessante ver as peças do vestuário e outras, feitas com o linho e a lã.  

Gostamos de ir aos idosos porque aprendemos coisas novas. " 



DIA DO ANIMAL  
4 DE OUTUBRO DE 2022  

EB1/J.I DE CARVOEIRO 
 

O pré-escolar da EB1/ J.I de Carvoeiro, assinalou o Dia Mundial do Animal no passado dia 4 de 
outubro. Neste dia celebra-se a vida animal em todas as suas formas e o bom relacionamento en-
tre a humanidade e o reino animal. 

Esta data surgiu em 1931 durante uma convenção de ecologistas em Florença. A escolha teve 
em conta o facto de o dia 4 de outubro ser o dia de São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos 
animais. 

Assim, para comemorar esta data, as crianças realizaram jogos, ouviram a história “A que sabe 
a Lua”, dialogaram com a educadora sobre qual o seu animal preferido e realizaram o seu respeti-
vo registo. Fizeram um levantamento dos cuidados a ter com os animais, pesquisaram na internet 
e ainda ouviram sons reproduzidos por animais selvagens, marítimos e domésticos. Acolhemos na 
sala seis Lagartas da Arruda. Executámos uma pesquisa na internet e descobrimos que as lagartas 
alimentam-se de Arrudas (Ruta sp.) e de plantas da família Apiácea (família de plantas que inclui 
espécies como a salsa, o funcho e a cenoura). 





Levantamento dos Animais preferidos e seu registo num gráfico de barras 





Atividade de ioga  

Atividade de ioga com as crianças do JI  



Hora do Conto  
"O Rato do Campo e o Rato da Cidade", de Alice Vieira  



     Visita de Estudo ao "Museu do Mel e do Cau-
lino" (Porta do Neiva), Vila de Punhe. Atividade 
inserida na comemoração da Semana da Alimen-
tação.  

Visita de Estudo  





EB1 Carvoeiro  

Aula de TIC  



DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
Jardim de Infância de Barroselas  

     Para comemorar o "DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO" fizemos uma salada de fru-
tas e registamos as quantidades e as frutas que utilizamos. 
     Os meninos e meninas de 3 e 4 anos pintaram as frutas que utilizamos na salada 
de frutas e os de 5 anos registaram as quantidades. 



Jardim de Infância de Barroselas  



Jardim de Infância de Barroselas  



Jardim de Infância de Barroselas  



Projeto  eTwinning 
“Seeds of Justice” 

     De modo a comemorar o passado Dia Internacional da Paz (21 de setembro) e o Programa Eras-
mus (13, 14 e 15 de outubro), a turma B3B do Centro Escolar de Barroselas realizou, no dia 13 de ou-
tubro, o seu primeiro encontro online com os parceiros eTwinning. O encontro teve início com uma 
mensagem de Sara Pagliai, coordenadora da Erasmus e da Indire Agency e, seguidamente, os vários 
alunos das 18 turmas envolvidas no projeto "Seeds of Justice", de Portugal, Itália, Grécia e Espanha, 
conheceram-se, partilharam mensagens de paz, poemas e música, num ambiente intercultural de en-
tusiasmo pela experiência e motivação pelo que se segue! Por uma Educação colaborativa! 
     Faça como as árvores: troque as folhas, mas mantenha as raízes. Então, mude as suas ideias, mas 
mantenha os seus princípios”, Victor Hugo.  

Turma B3B 






