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O conhecimento, enquanto sinónimo de 

escolaridade, tornou-se apanágio de 

todos, por uma conquista de liberdades e 

igualdades. Cada novo ano lectivo, 

reflete uma luz de esperança no novo 

conhecimento que vamos todos partilhar 

e conquistar e nas novas relações que se 

estabelecem entre pares, de forma 

afetuosa e generosa. Uma escola só pode 

e deve ser entendida como um palco de 

descobertas de novos saberes, novas 

experiências e auto-descobertas de 

partilhas e afetos que solidificam cada 

ser humano como um ser de 

generosidade que sabe dar e receber.  

Malala Yousafzay, Prémio Nobel da Paz 

2014, reconheceu a importância da 

escola na vida de cada um quando afirma 

que: «Eu também tenho sonhos e se não 

pudesse ir à escola, não poderia escolher 

o que quero ser no futuro.» Esta 

conquista que para nós é entendida como 

algo adquirido, ainda é a luta e a voz 

gritante de muitos.  

Vamos, este ano letivo, construir pontes 

entre nós e o mundo do saber e dos 

afetos para que possamos alargar 

horizontes pessoais e coletivos, onde 

todos procuram o seu sentido de vida e 

de esperança com um único objetivo, o 

crescimento pessoal.  

                                      Corpo Docente 
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Novidades da Pré

Começou a Escola! 

Os meninos chegavam contentes pela 

mão dos pais e com olhos de espanto 

ansiavam conhecer novos amigos. 

Alguns já tinham frequentado a pré no 

ano anterior e corriam para os braços 

da Educadora Natália que os acolhia 

sorrindo.  

A sala estava diferente e todos 

curiosos buscavam novas descobertas. 

Depois de nos apresentarmos, a 

Educadora Natália mostrou aos pais, 

um pouco daquilo que iriamos fazer no 

Jardim de Infância e a importância de 

sermos assíduos e pontuais. 

Durante o mês de Setembro 

conhecemos as instalações da nossa 

escola da Relva, visitamos as salas de 

aula dos meninos grandes, o recreio e 

o refeitório. 

Depois de conhecermos melhor a 

nossa escola, as professoras e 

assistentes operacionais, deitamos 

mãos à obra e partimos para a 

descoberta de tantas atividades. 

 

Fig.1 Reciclagem de papel com folhas de 

outono. 

O outono brindou-nos com algum 

sol e com ele festejamos o dia da 

música a 1 de outubro. Falamos da 

importância da música e como há 

meninos que frequentam a Escola 

de Música de Esmoriz, fomos 

agraciados com a atuação da Joana 

que nos encantou com o seu violino. 

 

Fig.2 Dia da Música.  

Uma das atividades dignas de 

realce, durante este mês, foi a ida à 

piscina, semanalmente, de todas as 

crianças, o que lhes proporcionou 

uma nova e salutar vivência. Esta 

atividade foi promovida pela 

Câmara de Ovar. Aqui fica a partilha 

de um desses momentos. 

 

Fig. 3 Aula de natação 

 No dia 16 de outubro, tivemos outro 

momento importante, o Dia da 

Alimentação. Falamos da Roda dos 

Alimentos, da importância deles para o 

nosso desenvolvimento e tivemos a 

oportunidade de tomar na escola, um 

pequeno-almoço saudável, constituído  



 

por leite, cereais, pão, fiambre e queijo, 

gentilmente oferecido pelo Intermarché 

de Esmoriz. 

 

Fig. 4 Visita dos representantes do Intermarché de 

Esmoriz 

 Ainda neste mês, conhecemos alguns 

frutos, saboreamos os dióspiros e 

fizemos compota de maçã e abóbora. 

Ficaram uma delícia!...  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Confeção de compota. 

Em novembro chegou o mês das 

castanhas e festejamos o nosso 

magusto com todos os meninos da 

escola. Na impossibilidade de fazermos 

na escola uma fogueira, a confeitaria 

do Rossio,” Flor de Esmoriz”, já há 

alguns anos que nos assa as 

castanhas que como sempre estavam 

uma delícia “ quentes e boas…”. Aqui 

fica o nosso maior agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

            

           

 

Fig. 6 Magusto na escola. 

Quase sem darmos por isso o tempo 

voou e o Natal está à porta. Esta 

quadra transporta-nos a um mundo de 

magia e emoções. A escola veste-se 

de luz apelando a todos harmonia e 

paz. Constrói-se o presépio e das salas 

ecoam cânticos de alegria. Juntos 

damos as mãos desejando a toda a 

comunidade educativa um Feliz Natal. 

 

Fig. 7 Festa de Natal. 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 8   Feliz Natal!                     

                                                  Sala da Pré   

 

 



Cerimónia dos Padrinhos 

Um dos momentos fundamentais para o início do ano letivo é a integração dos 

meninos e meninas do 1º ano no 1º Ciclo. Desta forma, no dia 24 de Setembro, 

realizou-se a cerimónia dos padrinhos. 

Os finalistas, na aula de expressão plástica, fizeram um marcador de livros em 

forma de pássaro e juntamente com uma caneta ofereceram aos seus 

afilhados. 

Os meninos do 1º ano também quiseram presentear os colegas com flores de 

feltro em forma de agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Troca de presentes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Alunos do 1º e 4º anos. 

 

Cada aluno assumiu a responsabilidade de proteger o seu afilhado, ajudando-o 

na sua adaptação ao novo espaço e às novas regras.  

Todos trocaram abraços entre si, como forma de selar uma amizade, que vá 

para lá dos portões da escola! 



 

Os alunos dos outros anos, professoras e funcionárias, também assistiram a 

esta atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3– Alunos, professoras e funcionárias. 

 

 

No final da cerimónia, fizeram-se danças de roda e cantaram-se canções 

tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Alunos a dançar e a cantar. 

 

Foi uma atividade muito divertida! É uma boa forma de acolhimento e 

integração dos alunos mais novos, que assim têm a orientação dos mais 

velhos, nos pequenos passos, que são muito importantes no princípio de uma 

nova etapa. 

Texto coletivo do 4º ano                                                                                    



 

 

No passado dia 1 de outubro festejámos na 

nossa escola o Dia Mundial da Água e da 

Música. 

Durante a tarde, fizemos a experiência, 

``Dó… Ré… Mi… com água´´. Gostámos 

bastante de ouvir as notas musicais 

produzidas pelas diferentes quantidades de 

água contida nos copos.                                                                                                                                                  

Após a experiência concluímos que quanto menos água o copo tiver, mais 

agudo é o som. Nesse dia brincámos com a água e entoámos algumas 

melodias com o nosso xilofone de água.                                                     

 

Laboratório musical 

Material: 

 

 7 copos 

 Água 

 

Procedimento 

1º-      Utilizámos 7 copos iguais; 

2º-      Enchemos com quantidades diferentes (do mais  cheio ao menos 

cheio); 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://blocs.xtec.cat/bondiaambmelodia/2011/01/&ei=F2-VVOHmEseBU5WSgKAD&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNGZC13BYyaqMhRG8eiW_4kN28L_9A&ust=1419165595892145


Reflexão 

No início da experiência ouvimos o som dos 7 copos sem água batendo 

com uma colher nos copos.   

Em seguida, a professora colocou diferentes quantidades de água em cada 

copo, depois pediu-nos para batermos nos copos por ordem, do mais cheio 

para o mais vazio. A seguir batemos novamente nos copos, do mais vazio 

para o mais cheio ... o som era diferente. 

Conseguimos descobrir as sete notas musicais (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol ,Lá ,Si) 

e construir um xilofone de água. 

Fizemos música porque cada copo representa uma nota musical (Dó, Ré, 

Mi, Fá, Sol, Lá, Si)…e ainda experimentámos tocar algumas melodias com 

o nosso xilofone de água. 

Como gostámos muito de música, experimentámos tocar algumas melodias 

no nosso xilofone com água… 

Foi um dia muito divertido na sala de aula, conversámos sobre os diferentes 

sons que se conseguem produzir com os diferentes níveis de água dos 

copos. Os alunos foram alertados para a necessidade de poupar a água e 

para a sua importância na vida de todos os seres vivos.  
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                                                    Dia da Alimentação 

                               Pequeno-almoço saudável na escola! 

   No dia 16 de outubro, Dia da Alimentação, os alunos da Escola da Relva 

tiveram uma manhã diferente, pois tomaram um pequeno-almoço saudável na 

escola.  

.  

   

 

 

 

 

            Figura 1 – Um pequeno – almoço muito saudável! 

 Para este dia, todas as turmas fizeram atividades diversificadas: elaboraram 

frutos e cartazes sobre hábitos alimentares saudáveis, ouviram histórias, 

decoraram toalhetes e dialogaram sobre a Roda dos Alimentos. O pequeno-

almoço era constituído por pão, queijo, fiambre, cereais e leite, sendo 

oferecidos pela superfície comercial Intermarché de Esmoriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2 – O leite com cereais e pão fofinho estavam uma delícia!   
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