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Visita da Equipa de Hóquei da Juventude de 
Viana (séniores) à nossa Escola 

     A convite da EB1/JI de Carvoeiro e 
inserida na Semana do Desporto e no 
nosso DAC (Património, Desporto e 
Saúde), a equipa principal de Hóquei da 
Juventude de Viana deslocou-se à nossa 
Escola no dia 21 de novembro, da parte 
da tarde. 
      Foi importante conhecer a equipa, a 
modalidade e sensibilizar os alunos/
crianças para a importância da prática 
de desporto para uma vida saudável. 
     Houve uma excelente interação entre 
jogadores, equipa técnica e alunos. Vi-
ram os equipamentos, manusearam 
sticks com e sem bola e andaram de pat-
ins. E alguns tinham muito jeito!!!! 
     Agradecemos a disponibilidade da 
Juventude de Viana: jogadores, equipa 
técnica, direção, treinador da academia, 
para esta deslocação com a finalidade 
de proporcionar uma tarde diferente a 
todos. 

O corpo docente 

















“Educar sobre rodas” 

     Iniciou-se no dia 21 de outubro a prática da modalidade de iniciação à patinagem no J.I de Carvoeiro, 
tendo como dinamizador deste projecto o Professor Lomba, da CMVC, em coadjuvação com a educadora 
titular de turma. A Patinagem é considerada por especialistas de todo o mundo como das actividades 
físicas mais completas sobre todos os pontos de vista, particularmente no desenvolvimento Físico / Psi-
co-motor dos jovens.  Foi uma actividade “nova e diferente” das tradicionais, por isso, foi encarada de 
maneira diferente, com níveis de motivação e emotividade bastante elevados.  

A Ed. Cláudia Vieira 



Patinagem! 



Patinagem! 



Patinagem! 







Patinagem! 

1º Encontro de Patinagem 
JI de Carvoeiro participou no  

     O Projeto de Patinagem promovido e desenvolvido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, ao 
nível do ensino Pré-Escolar, promoveu no âmbito do mesmo, um “Encontro de Patinagem”, no passa-
do dia 7 de Dezembro, com o objetivo de criar a ligação com as crianças e assinalar a sua passagem 
pelo Projeto. 
     Este evento proporcionou às crianças dos Jardins de Infância envolvidos uma manhã diferente 
onde poderão interagir com as modalidades associadas à patinagem, bem como visitar o Pavilhão Jo-
sé Natário. 
     As crianças tiveram o contacto com o equipamento desportivo para a prática da Patinagem Artís-
tica e do Hóquei em Patins bem como visita ao Pavilhão José Natário, palco de grandes jogos de Hó-
quei em Patins. As crianças tiveram a oportunidade de assistir apresentações coreográficas da Pati-
nagem Artística, bem como o vivenciar e experienciar as referidas modalidades. 
     A Associação Juventude de Viana e a Escola Desportiva de Viana foram os clubes promotores das 
referidas modalidades na cidade e parceiros da iniciativa. Ambos os clubes proporcionaram às crian-
ças a experimentação das referidas modalidades, através das suas secções de formação, contando 
igualmente com a presença das suas maiores referências, nomeadamente: Luis Viana, Reinaldo Ven-
tura, Remi, Nanu, Bruno Guia, Roger e Luciano. 
 

A Educadora: Cláudia Vieira 
08.12.2022 



Patinagem! 



Patinagem! 



Patinagem! 

A terra Treme 
Exercício Público de Cidadania 



Patinagem! 



Patinagem! 

Leitura Orientada do livro  
"O Beijo da Palavrinha", de Mia Couto  



Cores e Sabores do OUTONO 
 
     O outono é a estação do ano que antecede o inverno. É ela quem faz a transição entre o calor 
do verão e o frio do inverno. É também no outono que a maioria das frutas ficam maduras. Por 
isso é chamada de estação das frutas. 
     Esta é uma época propícia para mostrar às crianças a importância das frutas numa alimenta-
ção saudável. 
     Este projeto procurou Estimular e valorizar a importância da ingestão de frutas para o bom 
funcionamento do corpo humano; Conhecer as características da estação Outono; Explorar as 
formas e as cores das frutas e Explorar os sabores das frutas; 

 
A Educadora do J.I de Carvoeiro 





Dia de S.Martinho 



EB1/ J.I de Carvoeiro celebraram o  

Halloween  



Bruxas e abóboras, 

Carvoeiro a brilhar, 

Chegou o Halloween, 

Só queremos é assustar! 

 

     Não sendo esta uma tradição portuguesa, mas que tem ganho cada vez mais adeptos 
sobretudo crianças, no passado dia 31 de outubro, foi celebrado o Halloween na EB1/J.I. de 
Carvoeiro, em articulação 1ºCEB/JI/AAAF e com forte colaboração de pais e encarregados 
de educação. As atividades caracterizaram-se pelo seu carácter lúdico e criativo. 
Durante o período da manhã e vestidas a rigor, as nossas crianças e pais invadiram a esco-
la de Carvoeiro com destino à exposição “Magia do Halloween”, patente no Jardim de In-
fância. 
     Aí puderam deliciar-se com uma exposição da qual também foram obreiros, pais e crian-
ças, na feitura de Castelos assombrados, bruxas, chapéus, vassouras,…. Inserida na mes-
ma exposição puderam observar as obras exploradas na hora do conto dinamizada pela 
educadora Cláudia, e uma colecção de Fantasmas em 3D criações das crianças. 
Durante a tarde, realizaram-se jogos, danças e um lanche convívio com os meninos do 1º 
Ciclo. Aproveito para agradecer aos pais, toda a envolvência nesta atividade relativa à ex-
posição, bem como nos alimentos para o lanche.  
     Com todas estas atividades desenvolvidas pretendeu-se promover um momento de con-
vívio/ articulação entre as crianças do Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo, que demons-
tram muito interesse e entusiasmo por coisas assustadoras nesta altura do ano, daí fazer 
sentido que seja abordada esta comemoração em contexto escolar. 





No dia 31 de 
outubro, os 
alunos da 
turma do 3.º 
e 4.º anos, da 
escola de 
Carvoeiro, 
fizeram 
questão de se 
vestirem a 
rigor para 
participarem 
nas ativida-
des de 
comemoração 
do Halloween. 
Nota-se como 
estavam fe-
lizes, não? It 
was great 
fun! 









Dia Mundial da Alimentação 
Na semana de 10 a 14 de outubro, os alunos da EB1/JI de Carvoeiro, desenvolveram várias ativi-

dades sobre a Alimentação e a importância da prática de Atividade Física. 

A alimentação saudável e a atividade física são os fatores principais e determinantes de uma 

boa saúde, capazes de evitar ou retardar as principais doenças causadoras de morte ou incapaci-

dade. As doenças oncológicas ou cardiovasculares podem ser prevenidas através de hábitos ali-

mentares saudáveis (nomeadamente pelo consumo diário de fruta e hortícolas), pela manutenção 

de um peso corporal adequado e pela prática regular de exercício físico.   

Falou-se da importância de uma alimentação variada e equilibrada e foram realizadas várias ati-

vidades, tais como: “O Nabo Gigante”, Confeção de uma Sopa de legumes, Visita ao Museu do Mel, 

elaboração de  2 “bonecos” a Maria Lambetas (só com colagens de alimentos a evitar) e o Manel 

Saudável (com alimentos saudáveis) e, por fim, deu-se inicio à prática do Ioga e Taças Tibetanas. 

Todos degustamos a nossa Sopa que estava deliciosa! 

Ed. Cláudia Vieira 











Dramatização da obra de José Saramago 

A Maior Flor do Mundo 
 
     No passado dia 02 de 
dezembro, da parte da 
tarde, os alunos da EB1/JI 
de Carvoeiro, assistiram a 
uma dramatização da obra 
de José Saramago - "A Ma-
ior Flor do Mundo", com 
atores do Teatro Noroeste, 
Viana do Castelo. 
     Excelente desempenho 
dos atores. Os alunos esti-
veram com muita atenção! 
No final, foi oferecido aos 
alunos um origami da Ma-
ior Flor do Mundo. 





Aulas de natação 

Os alunos da turma C3A4A na piscina. São uns pequenos nadadores! 
Já ninguém tem medo da água!!!!! 





Centro Escolar de Barroselas 

     No âmbito da comemoração da Semana do Desporto, os alunos do 1.º e 2.º anos (turmas A e B) 
do Centro Escolar de Barroselas tiveram a oportunidade de experimentar, sob a orientação de 
dois treinadores da Associação Desportiva de Barroselas assim como do atleta Hélio Gomes, as 
modalidades de futebol, voleibol e atletismo.  
     Para além dos momentos de grande diversão proporcionados, as atividades desenvolvidas per-
mitiram aos alunos perceber o quão importante é o respeito pelas regras definidas bem como o 
trabalho de articulação/colaboração entre pares para que o objetivo proposto seja atingido. 
     Todos os alunos manifestaram motivação, entusiasmo e muito empenho na realização das ati-
vidades propostas. Releva-se o facto de terem exteriorizado bastante recetividade às modalida-
des experimentadas percebendo a importância da sua prática na saúde e bem-estar do dia-a-dia. 

Semana do Desporto 













Vencedores do Corta-mato do 1.º ciclo 





Turma B3A 



  no Centro Escolar de Barroselas 
Magusto 







Projeto  eTwinning 

 
 

“Seeds of Justice” 
     No dia 24 de novembro, e de modo a celebrar duas datas tão importantes como o Dia Universal 
dos Direitos das Crianças (20 de novembro) e o Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de de-
zembro), a turma B3B do Centro Escolar de Barroselas realizou  o seu segundo encontro online 
com os seus parceiros eTwinning, de Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Os vários alunos de dife-
rentes níveis de escolaridade, envolvidos no projeto "Seeds of Justice", partilharam os seus traba-
lhos musicais, ilustrativos, coreografados, e as mais variadas formas artísticas, resultantes do de-
bate e reflexão realizados em sala de aula, com consciência, sensibilização e solidariedade por to-
dos aqueles que vêm os seus direitos desrespeitados e inexistentes. E, mais uma vez, num ambien-
te de muita motivação e entusiasmo, pela partilha e aprendizagem intercultural!  
Por uma Educação colaborativa! 
 

(Imagem realizada pela turma, em WordArt) 







Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento 

     No dia 10 de novembro, os alunos da turma 3B do Centro Escolar de Barroselas assistiram à 
apresentação online do livro “Pétalas do Mundo”. 
Numa altura em que é essencial abordar, debater e refletir sobre temáticas tão importantes como 
diversidade, inclusão, integração, aceitação e tantas outras, não podíamos deixar de assistir a esta 
apresentação nem tampouco deixar de assinalar este dia. 
Estes temas são constantemente abordados na nossa sala de aula, na disciplina de Cidadania e De-
senvolvimento, no nosso dia-a-dia e também no desenvolvimento do nosso projeto eTwinning 
“Seeds of Justice”. 
     Uma tomada de consciência por um mundo melhor e uma sociedade mais justa, por estes que se-
rão o nosso Futuro! 

Turm3B, Centro Escolar de Barroselas 





 

Semana do Desporto  
na Escola EB1 Vila de Punhe 

 
 
     Na semana passada, entre os dias 7 a 11 de novembro de 2022, na escola EB1 de Vila de Punhe, 
comemorou-se a semana do desporto, como tal, todos os dias tivemos oportunidade de praticar 
um desporto diferente. 
     Na segunda-feira, foram à escola os diretores do Grupo Juvenil de Vila de Punhe (GJVP), que 
nos ofereceram uma caneta e um folheto informativo sobre o clube. E também contamos com a 
presença da atleta Manuela Machado e dois senhores, que tinham muitas atividades preparadas 
para nós praticarmos, que foram o salto em comprimento, estafeta e corrida de obstáculos. Cada 
turma fazia um exercício de cada vez, no polidesportivo da escola. 
     Terça-feira, íamos fazer uma caminhada ao forno comunitário, mas esta não foi realizada, pois 
estava a chover, então ficamos na escola. 
     Na quarta-feira, de manhã, realizamos uma aula de dança com a professora Adriana Morgado 
e, da parte da tarde, fizemos uma caminhada até ao Centro Recreativo e Cultural das Neves 
(CRCN), onde jogamos ténis de mesa.  
     Como terça-feira não realizamos a caminhada, ela foi realizada quinta-feira. E chegados ao 
Forno Comunitário comemos tostas, broa e pão com mel. Os alunos do 3 e 4 ano tiveram oportun-
idade de ver uma exposição sobre o local e sobre o pão. 

Trabalho realizado por: Lisandra Martins 



      
     Sexta-feira, recebemos a visita do Dragon Force do 
Futebol Clube das Neves (FCN) no campo polidesportivo da 
escola. Lá conversamos e aprendemos sobre a alimentação 
que os atletas devem ter e aprendemos a dominar a bola, a 
correr com a bola devagar, a correr com a bola depressa e, 
jogamos um jogo de futebol. No final, deram-nos uma cabeça 
de dragão em papelão e um folheto. 
     Em todas as atividades pudemos contar com a presença 
do senhor presidente da Junta de Freguesia. 
     Eu adorei esta semana, porque pude  correr, estar ao ar 
livre e divertir-me junto dos meus amigos. 

 Antiga azenha transformada em forno comunitário. 



EB de Vila de Punhe  

A Semana do Desporto no Agrupamento de Escolas de Barroselas decorreu de 7 a 11 de novembro. 

Com o objetivo de promover o desporto, a atividade física e divulgar as valências ligadas ao des-

porto existentes na freguesia, a EB de Vila de Punhe, com o apoio imprescindível da Junta de Fre-

guesia e da Câmara Municipal, proporcionou aos alunos um conjunto de dinâmicas que incluíram 

várias modalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nosso agradecimento ao Grupo Juvenil de Vila de Punhe, ao Centro Recreativo e Cultural das Ne-

ves, à Adriana Morgado, ao Neves Futebol Clube/ Dragon Force Awareness e aos elementos da 

CMVC que connosco colaboraram e proporcionaram excelentes momentos aos alunos. 

Um especial agradecimento ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, António Costa, pelo apoio que 

presta na EB de Vila de Punhe. 

Semana do Desporto  

























Notícias da BE 
 Ao longo do 1º período muitas foram as atividades desenvolvidas pela BE. Assim, comemora-
mos o Dia Mundial da Gratidão, a Semana do Animal, a Semana da Alimentação, falamos sobre a Sa-
úde Oral, a Saúde Mental, o S. Martinho, as Tradições de Viana e fizemos debates nas turmas sobre 
estes temas. Também ouvimos histórias, vimos algumas animações, participamos em jogos interati-
vos relacionados com as histórias e em concursos, fizemos ilustrações, origamis e, os nossos cole-
gas do 4º ano, empenharam-se nas “Leituras Emparelhadas”, atividade que consistiu em ler histó-
rias para os meninos da Educação Pré-escolar e do 1º ano.  
 Tivemos ainda o privilégio de ficar a conhecer um pouco melhor o escritor José Saramago, 
único português a receber o Prémio Nobel da Literatura até ao momento, de ler e ver representado 
o seu conto para crianças “A Maior Flor do Mundo” e de descobrir que este é o ano do seu centená-
rio, pois, se fosse vivo, festejaria 100 anos no passado dia 16 de novembro. Ficamos ainda a saber 
algumas curiosidades acerca da sua vida e de onde vem o seu nome, Saramago. 
 Por fim, e porque a quadra natalícia já está próxima, aprendemos e decoramos poemas de 
Natal, trava-línguas e lengalengas, para surpreender os nossos pais na Festa de Natal. 













Magusto 
No dia 11 de novembro, realizou-se na nossa escola, no período da tarde, o 

tradicional magusto.  

A Lenda de S. Martinho foi explorada, os cartuchos construídos e a canção 

das castanhas foi bem ensaiada.  

No recreio, as funcionárias espalharam a caruma no chão, lançaram as cas-

tanhas que depois foram tapadas com mais caruma. A Dona Rosa ateou fogo e foi 

divertido ver as labaredas e o fumo a espalharem-se pelo ar. Quando as castanhas 

estavam assadas, foram saboreadas e acompanhadas com sumo, oferecido pelo Jun-

ta de Freguesia. 

No fim, pintamos as caras com o carvão da fogueira e brincamos muito. 

Foi uma tarde muito animada e divertida! 

 

 Grupo do 3ºano 









Os Heróis de Vila de Punhe 

     O projeto “Heróis da Fruta” é uma iniciativa de intervenção educativa promovida pela Associ-
ação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), concebido especificamente para motivar 
as crianças a adotar e manter hábitos de vida saudáveis na sua rotina diária, com os objetivos 
de: 

     -Incentivar as crianças a ingerirem fruta diariamente, tanto na escola como em casa; 
     -Conhecer a importância de uma alimentação saudável para a manutenção da saúde; 
     -Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar um estilo de vida saudável; 
     -Alertar a comunidade para os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos alimentares 
diários. 
 

     Com a ajuda dos 3 super-heróis (Yoga, Sushi e Tuktuk), os alunos de Vila de Punhe são in-
centivados a ingerirem fruta no lanche escolar, de forma a aumentarem os seus super-poderes 
da super-coragem, super-visão, super-velocidade, super-força e super-memória.  



PROF. INTERNET  
Dicas e Sugestões Variadas do Mundo Online 

      Quando chegam as férias de Natal apetece ficar em casa, no quentinho, a ver 
desenhos animados, certo? Aqui ficam algumas sugestões para ocupar as tardes 
das férias, com desenhos animados para todos os gostos. 

https://www.youtube.com/c/dckids
https://www.youtube.com/c/dckids
https://www.youtube.com/c/wbkids
https://www.youtube.com/c/wbkids
https://www.supercartoons.net/
https://www.supercartoons.net/





