


Dezembro 

Atividades desenvolvidas 
na EB de Vila de Punhe 

     Com o objetivo de estimular o espírito natalício, de identificar o Natal como festa de fraternidade 
e de incentivar o espírito de amizade e de solidariedade, a Escola Básica de Vila de Punhe desenvol-
veu várias atividades durante o mês dezembro. 
     Destaca-se a audição de natal a que os Pais e familiares dos alunos assistiram e saíram impressi-
onados com as capacidades destes artistas. Todas as turmas fizeram também apresentações de poe-
sia e de lengalengas onde o mais importante foi todos terem participado e com alegria.  



      O Pai Natal e os Representantes de Pais não se esqueceram de visitar a Escola e chegaram carrega-
dos de prendas para todas as crianças. 
     Mas, mais do que presentes de Natal, e com o propósito de proporcionar um dia especial a todas as 
crianças, os alunos   foram ao Cinema a Viana do Castelo e assistiram ao filme “O gato da Botas” que 
muito os encantou. Visitaram também os presépios na cidade. 
     Durante este mês, assistiram também à peça de teatro intitulada “A maior Flor do Mundo ”que foi 
apresentada pelo Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana. 
     Os alunos adoraram o teatro e participaram entusiasticamente nesta atividade. 













GNR NA ESCOLA DE VILA DE PUNHE  
ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO “INTERNET MAIS SEGURA” 

      
 
 
 
     No dia 6 de fevereiro de 2023, a Guarda 
Nacional Republicana(GNR) deslocou-se à 
Escola Básica de Vila de Punhe para reali-
zar uma palestra sobre a Internet Segura. 
     A GNR informou os alunos dos perigos 
da má utilização da internet. 
Com esta palestra os alunos ficaram mais 
informados sobre os cuidados que devem 
ter quando utilizam a internet.   
 

Turma V3A4A 





Tal como aconteceu no decorrer do 1º período, também neste início de 2023 muitas fo-
ram já as atividades propostas e desenvolvidas, em parceria, nas turmas do 1º ciclo. 

Assim, no início do ano, os mais novinhos ouviram e fizeram vários desenhos acerca da 
história dos Reis Magos e os mais crescidos leram e declamaram poemas alusivos à data, bem 
como realizaram belas ilustrações. 

Todos tiveram também oportunidade de ler e trabalhar vários contos, nomeadamente, 
“As aventuras de Pinóquio”, “A girafa que comia estrelas”, “Aquela nuvem e outras”, “O beijo 
da palavrinha”, “O gigante egoísta”, “Bichos, bichinhos e bicharocos”, “Robertices” e “Dez de-
dos dez segredos”, bem como assistir a vários vídeos/animações relacionados com os mesmos e 
a participar em atividades interativas, que são sempre muito aliciantes para as crianças. 

Participarem sempre nas atividades propostas com muito agrado e empenho, o que é 
muito gratificante para quem trabalha nesta área.  

Esperamos que a alegria demonstrada se mantenha assim em alta até ao final do ano 
letivo. 

De realçar que, neste início do ano, as Bibliotecas Escolares das escolas do 1º CEB rece-
beram várias obras para acrescentar ao seu acervo, o que muito nos apraz. Afinal, “ler é saber 
mais…” 









Projeto  eTwinning “Seeds of Justice  



   Dando continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto etwinning “Seeds of Justice”, no dia 26 
de janeiro, a turma B3B, do Centro Escolar de Barroselas, participou em mais um encontro online 
com os seus parceiros etwinners, desta vez para assinalarmos o Dia Internacional da Educação, que 
se celebrou a 24 de janeiro. Este dia, estabelecido pela ONU, visa destacar a importância da educa-
ção para um desenvolvimento económico, social e pessoal, de cada indivíduo e da sociedade. Os alu-
nos tiveram oportunidade de debater e refletir sobre a importância da educação, um direito de to-
dos, para um mundo mais justo e mais igualitário, permitindo um futuro melhor para todos. 
Também neste dia tivemos oportunidade de votar nos logótipos sugeridos por todas as turmas. Com 
os nossos computadores, votamos nos logótipos utilizando, para este efeito, o Mentimeter. A nossa 
turma tinha, nesta votação, dois dos logótipos produzidos pelos nossos alunos. 



    Foi criada, igualmente, uma nuvem de palavras nas diferentes línguas dos alunos participantes 
no evento online, com a nossa opinião sobre este projeto. E a nossa opinião não podia ser melhor!  

     Tal como aconteceu nos encontros online anteriores, pudemos mostrar o nosso vídeo, realizado em 
sala de aula, com os nossos trabalhos, as nossas opiniões sobre o tema e até uma música cantada e co-
reografada.  
     Estas sessões e a sua preparação são sempre muito divertidas e entusiasmantes. Trabalhamos, deba-
temos e refletimos com consciência, sensibilidade e solidariedade, pois todos queremos um mundo me-
lhor e mais justo para todos. Foi mais um  momento de muita partilha e aprendizagem intercultural! 







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 
Centro Escolar de Barroselas 



     No dia 19 de janeiro, a escritora Elisabete Pereira veio ao Centro Escolar de Barroselas apresentar o 
seu livro “A menina que não sabia contar”. Esta história fala-nos sobre uma menina, a Carolina, que 
não sabia contar e por isso, era excluída das brincadeiras dos colegas; mas com a ajuda dos seus ami-
gos, o Jacaré Barnabé e o Monstro Rapiré, a menina aprendeu a contar. É, portanto, um livro repleto de 
emoções, viagens e, claro, muita fantasia! 
     Este livro foi tão inspirador para a autora que a levou a compor a canção “Jacaré Barnabé”, na qual 
também colaborou a sua família. 
     Na sua apresentação, a escritora leu o livro e, como todos os alunos estiveram atentos e bem com-
portados, ensinou-lhes ainda a coreografia da canção. 
     No final, todos os alunos interessados receberam o livro autografado pela autora. 
     Foi uma tarde divertida e especial! 
         
Sabias  que… 
A escritora Elisabete Pereira é natural de Barroselas e frequentou a escola sede! 
 

Turma B4A 

VISITA DA ESCRITORA ELISABETE PEREIRA 









HERÓIS DA FRUTA 

     Abastecidos de super-coragem, super-visão, super-velocidade, super-força e super-memória, os 
alunos destas turmas são os novos super-heróis do Centro Escolar de Barroselas! 

     Os alunos das turmas B1B e B2A participaram no projeto “Heróis da Fruta” e concluíram-no com 
sucesso! Nas últimas cinco semanas alimentaram os seus super-poderes diariamente comendo fruta 
ou legumes, dançando 5 minutos por dia e abraçando.   



CANTAR AS JANEIRAS 
     No dia vinte e cinco de janeiro, pelas nove horas, as turmas B4A e 
B2A, junto com a nossa turma, deslocaram-se pelas ruas de Barrosel-
as para cantar as janeiras. Ao longo de algumas semanas ensaiamos 
uma canção com a ajuda do professor de música. 
     O nosso “instrumento” principal foi a voz mas para nos acompan-
har na canção levamos vários instrumentos: pandeireta, pandeiro, 

bombo, maracas, triângulo, acordeão, reco-reco e ukelele. 



     Estavamos todos muito bonitos com as coroas de reis que elaboramos com cartolinas colori-
das. 
     Foi uma saída importante porque conseguimos angariar dinheiro para a nossa escola. Fo-
mos a vários estabelecimentos comerciais, ao largo onde se realiza a feira e, por fim, ao Lar de 
Idosos. 
      Foi uma manhã diferente. Chegamos cansados, mas felizes!   



Escola Básica de Vila de Punhe  

     No início do mês de janeiro, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Punhe, Antó-
nio Costa, e o secretário, Bruno Guimarães, visitaram a escola para desejar um bom ano e ofere-
cer presentes muito especiais aos alunos. Das prendas constava um bloco com representações de 
locais da freguesia, que os alunos já foram visitar, e um postal com os vários presépios feitos pe-
la comunidade de Vila de Punhe, no qual os alunos participaram com a elaboração de quadras e 
acrósticos. Os alunos ficaram muito felizes! 





Visita das Cantadeiras do Vale do Neiva  
à Escola Básica de Vila de Punhe 

     As Cantadeiras aproveitaram o dia 27 de janeiro de 2023 para cantar as janeiras aos meninos, 
professoras e funcionárias da Escola de Vila de Punhe. 
     Conforme as reuniões já efetuadas com a Direção do Agrupamento e a Escola de Vila de Punhe, 
foi agendada para este dia a primeira abordagem do Canto Tradicional a Vozes com as crianças 
desta escola. Esta atividade inicia um processo de sensibilização e de capacitação das crianças 
para esta temática, no âmbito da candidatura do Canto Tradicional a Vozes a património cultural 
imaterial nacional (já em fase de validação) e posteriormente a património cultural imaterial à 
UNESCO. 





CENTRO ESCOLAR DE MUJÃES  

O Natal na nossa Escola 

    O Natal na nossa Escola foi comemorado em festa com a participação de um ventríloquo com o seu “ 
Tonico” e palhaços, o que muito agradou a todas as crianças. 
    O Pai Natal surgiu, como sempre, com uma lembrança para todas as crianças que o receberam no 
meio de grande alegria e algazarra. 



    O teatro Noroeste presenteou-nos com uma versão 
interpretativa do livro “A Maior Flor do Mundo” de José 
Saramago.  
    Os alunos do 1º ciclo participaram com empenho em 
mais um momento de teatro e música que a todos muito 
agradou e divertiu. 

TEATRO  



Viana do Castelo, capital europeia do desporto  
RECEBEMOS NA NOSSA ESCOLA O SANTIAGO! 

     Recebemos na nossa escola o Santiago, a mascote para  “Viana do Castelo, capital europeia do 
desporto”. Todos ficámos felizes por ser a nossa escola a primeira a receber a mascote, representa-
tiva das muitas atividades desportivas que a cidade vai desenvolver e receber em 2023 . 















CENTRO ESCOLAR DE MUJÃES  

Cantar as Janeiras 

     Durante o mês de janeiro, as crianças do Jardim de Infância do Centro Escolar de Mujães manti-
veram viva a tradição de cantar as Janeiras na comunidade. Deste modo, percorreram algumas ruas 
da freguesia com grande entusiasmo, levando um pouco de alegria e musicalidade à população que 
se mostrou muito agradada e recetiva com a presença das crianças levando votos de um Bom Ano a 
toda a comunidade escolar. 





DA TERRA PARA A TERRA 
     As crianças do jardim de infância do Centro Escolar de Mujães estão a participar num pro-
jeto do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental denominado “Da Terra para a Ter-
ra”, com a colaboração da engenheira Gracinda Barbosa. 
     Neste período foi dinamizada uma sessão sobre a construção de um compostor caseiro e as 
crianças tiveram a oportunidade de observar o composto e os animais que integram o proces-
so de compostagem. As crianças mostraram-se muito empenhadas e interessadas neste pro-
cesso de observação, exploração e aprendizagem. 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 
 Cantar as Janeiras na freguesia 

   Cantar as Janeiras na freguesia, com a participação do Prof. de Música, Diogo. O senhor Fernando 
(ex-cozinheiro) "matou" saudades dos bons momentos vividos na Escola de Car-





EB1/JI de Carvalhos – Carvoeiro 

“O nosso Sistema Solar” 
As crianças, desde muito pequenas, interessam-se bastante por temas relacionados com fenó-

menos naturais. 

Durante momentos de conversa de grande grupo, sobre a importância da reciclagem e de como 
devemos cuidar da nossa casa, o planeta Terra, o grupo demonstrou interesse em localizar o planeta 
Terra e conhecer outros planetas porque começaram a questionar sobre como era o planeta Terra e 
se o Sol era um planeta, etc. 

Como nem todas as perguntas tiveram resposta, resolvemos aprofundar um pouco mais o tema. 

As crianças ficaram a conhecer os planetas e as estrelas que compõem o nosso Sistema Solar, 
bem como algumas características básicas e a localização aproximada dos planetas. 

      Realizamos atividades prazerosas e Super divertidas para todos, como por exemplo: observação e 
interpretação de imagens, visualização filme: Paxi - O Sistema Solar, exploração de jogos, histórias, 
Músicas, pesquisa na net, puzzle e atividades de expressão plástica como consolidação da informa-
ção e criação do Sistema Solar em 3D. 

EB1/JI de Carvoeiro 

          Educadora – Cláudia Vieira 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 
 Fomos cantar as Janeiras! 

     A nossa escola retribui a visita e deslocou-se ao Lar de Santa Ana para cantar "As Janei-
ras". Fomos muito bem recebidos. 
     No final, fomos presenteados com umas "guloseimas" e um jogo didático. Agradecemos o 
carinho e a atenção! 
     Para o ano voltaremos. 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 
 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 
 Os utentes do Lar de Santa Ana (Carvoeiro) 

vieram cantar "As Janeiras" 

A nossa escola 
recebeu a visita dos 
utentes do Lar de 
Santa Ana 
(Carvoeiro) para 
nos cantarem "As 
Janeiras" e desejar 
um Ano Feliz. 
Os alunos da EB1_JI 
ofereceram a todos 
uma pequena ped-
rinha com um sorri-
so desenhado, para 
que lhes desse for-
ça nos momentos 
mais tristes e se 
lembrassem deles 
(alunos). 
Todos estavam fe-
lizes! De certeza, 
este momento de 
pequeno convívio, 
ficará gravado nos 
seus corações. 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 

Exposição sobre a Costa Litoral  



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 

Fomos à piscina! 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 
 



EB1 / JI  de Carvalhos – Carvoeiro 



Centro Escolar de Barroselas  

Alguns desejos das nossas crianças… 
 

“O meu desejo é os meus pais ficarem juntos”. (Pré-escolar) 

“Desejo que todas as pessoas tenham uma casa para viver.” (1.º ciclo) 

“Desejo que todas as crianças tenham brinquedos para brincar.” (1.º ciclo) 

“Desejo que as pessoas e os animais não sejam abandonados”. (1.º ciclo) 

“Ter comida e cartas de Pokémon.” (Pré-escolar)  

“Desejo que as pessoas não morram na guerra.” (1.º ciclo) 

Desejo que a guerra acabe.” (1.º ciclo) 

“Dar coisas aos meninos da guerra.” (Pré-escolar)   

“O meu desejo é que a escola nunca mais acabe porque eu gosto de aprender.” (1.º ciclo) 

“Eu desejo ir de férias ao Brasil, outra vez.” (1.º ciclo) 

“O meu desejo é ter uma casa grande e um quarto só para mim.” (1.º ciclo) 

“Desejo que todas as crianças tenham brinquedos para brincar.” (1.º ciclo) 

“Quero dar abraços à minha irmã.” (Pré-escolar) 

“O meu desejo para 2023 é ficar de férias para a minha vida inteira.” (1.º ciclo) 

“Ter um cãozinho.” (Pré-escolar) 

“Eu desejo ter muita saúde para mim e para a minha família.” (1.º ciclo) 

“Que ninguém lute.“ (Pré-escolar) 

 



Centro Escolar de Barroselas  

Ação de Sensibilização sobre a Diabetes pela UCC 
de Barroselas em parceria com o Município  

     Na passada quinta-feira dia 02/02/2023 a UCC de Barroselas em parceria com o Município de Viana 
do Castelo promoveu uma ação de sensibilização sobre a Diabetes. Esta dinâmica insere-se no Plano de 
Atividades de Saúde Escolar desta UCC.  
 
      A iniciativa, direcionada para os alunos dos 3º e 4º anos do Centro Escolar de Barroselas, integrou 
uma vertente teórica, de explicação sobre a doença e aspetos a ela inerentes, e uma vertente prática, 
em formato de Peddy Paper, o que lhes permitiu aprender e consolidar o que aprenderam e os incen-
tivou a realizar exercício físico de forma divertida.   
 
     No final da atividade, os alunos tiveram oportunidade de conviver com o Santiago, mascote da Cidade 
Europeia do Desporto 2023, que se juntou à festa e levou uns “miminhos” para os alunos, premiando 
todos pela sua participação. " 
 

 Catarina Barreiras, 
Enfermeira 

UCC Barroselas 
Centro de Saúde de Barroselas 



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



Centro Escolar de Barroselas  



Jardim de Infância de Barroselas  

 

     "Começamos o nosso projeto com 
uma ida à nossa biblioteca escolar, 
aquando da qual encontramos livros de 
histórias e enciclopédias que nos fiz-
eram mergulhar no mundo dos animais 
polares! Aprendemos muito sobre as 
suas características físicas, alimen-
tação, reprodução e habitat natural.         
Planeamos em conjunto a construção 
de um glaciar em 3D com material de 
desperdício e ainda reproduzimos a 
tartaruga da história trazida pela nos-
sa contadora de história,  « Ilha » de 
Mark Janssen, um livro repleto de 
emoções e cores, não nos deu asas para 
viajar pelas diferentes estações do 
ano!"  

NO MUNDO DOS ANIMAIS POLARES  



Jardim de Infância de Barroselas  



Jardim de Infância de Barroselas  



FALA O SAL  

     A Fundação Soares do Santos, na sua Iniciativa Educação, criou um projeto interessante 
com um conjunto de histórias em vídeo, onde o texto é sublinhado à medida que é lido, para 
que as crianças possam acompanhar a audição dos mesmos com a sua própria leitura. Hoje, 
sugerimos duas dessas histórias. 

DE MÁRIO CASTRIM  

de Manuel António Pina  
A FLORESTA DAS ADIVINHAS 

https://www.youtube.com/watch?v=s2b7HpLo-RE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=648Zu27-IYc


PROF. INTERNET  
Dicas e Sugestões Variadas do Mundo Online 
Experimenta já os teus dotes de compositor clássico e lidera o teu próprio coro. Só tens 
que subir o volume do computador e clicar em cada um destes cantores, arrastando-os 
para cima ou para baixo conforme desejes notas mais graves ou agudas na tua maravi-
lhosa composição musical. Diversão garantida! 

https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw?cp=e30.&fbclid=IwAR2v8w5L8EHaFbG5o6xVVEqlyP8MI-tNzHhEcGVsMHZOJ2DolIKZ71QJT34


Parece, mas não é!  














