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Editorial 

 

«Não se vê, sente-se. Não se mede, não se 

pesa, não se toca, não se cheira. Sente-se! 

Aquilo que é realmente importante acontece 

num plano não palpável. Não visível. É de 

dentro. É o que transborda sem se ver. É o que 

nos move. Ou deveria mover.»  

                                    Antoine de Saint-Exúpery 

São as coisas simples e sem preço que nos 

ficam nas lembranças de um tempo de infância 

cheio e pleno. Mais uma pausa que se quer 

intensa e repleta de momentos inesquecíveis. 

É tempo de termos mais tempo e vivermos 

esse tempo com os nossos filhos. É tempo de 

correr, brincar, jogar, passear... e ouvir. Sim 

ouvi-los porque eles contam muitos segredos 

sobre a vida e nos ensinam a conhecê-los 

melhor. Sermos pais também exige uma 

aprendizagem constante e estes tempos de 

pausa são bons para esse aprendizado.   

Com a cor da primavera a dar as primeiras 

pinceladas, aproveitemos os momentos com 

eles para pintarmos a vida de todas as cores 

que nos deixam felizes e chegarmos ao fim de 

cada dia e podermos dizer: valeu a pena.  

Tudo vale a pena quando o que nos move é o 

amor e os afetos. 

O Corpo Docente
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Novidades da Pré 

 

Aqui está a nova edição do Relvinhas. Os meninos do Jardim de Infância 

também querem dar o seu contributo através do testemunho do trabalho 

realizado durante o 2º período. 

Em meados do mês de janeiro tivemos a possibilidade de frequentar a piscina.  

Esta atividade promovida pela Câmara Municipal de Ovar é de grande interesse, 

pois alia a atividade física à prática da natação. Com alegria, os mais pequeninos 

deram as primeiras braçadas e os mais velhos demonstraram as suas aptidões 

no espaço aquático. É de salientar a colaboração de alguns pais, em tornar este 

momento mais acessível. 

 

 

 

 

 

 

O Carnaval chegou no início de fevereiro. Foi feito um desafio aos pais: a 

confeção de uns óculos, utilizando diferentes materiais. O resultado foi 

fantástico. Parabéns pela criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda em fevereiro e na semana do dia catorze, vivemos o valor da amizade e a 

importância dos afetos. Por sugestão da Professora Marta fizemos um livro sobre 

o amor, com a colaboração dos pais. Esta “obra coletiva” encontra-se na nossa 

biblioteca e poderá ser consultada por todos. 
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A exploração de livros e narrativas está sempre presente no quotidiano do 

Jardim. Durante o mês de fevereiro partilhamos várias obras, salientando-se a 

visita da avó Guilhermina que com a sua sabedoria e grande sensibilidade nos 

fez mergulhar no conto intitulado “ A história de um lencinho mágico. “ 

 

 

 

 

      Adorámos este dia! 

Durante o mês de março tivemos a comemoração do dia do Pai. Com a ajuda 

das mães e de algumas avós fizemos a prenda do pai: um saco que serve de 

base para o jogo do galo. Assim, em família, poderemos passar alguns 

momentos de grande convívio. 

 

 

 

Fizemos também o retrato do nosso pai e dissemos o que mais gostávamos de 

fazer com ele. Mais uma vez tivemos o grande contributo da Professora Marta 

que nos proporcionou alguns momentos de partilha, tendo por base a obra “O 

Pê de Pai”. Foi uma tarde muito bem passada! 

 

 

 

 

 

Ainda este mês, vivemos a chegada da primavera e a Páscoa. Despedimo-nos 

deste período deixando nos nossos canteiros uma plantação de tulipas quase a 

florirem.    
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CARNAVAL NA ESCOLA DA RELVA 

Neste ano letivo, o corpo docente lançou um desafio aos Encarregados de 

Educação de reciclarem uns óculos de acordo com as fantasias dos seus 

educandos. No dia 5 de fevereiro, as crianças estiveram deslumbrantes e 

com muito entusiasmo, desfilaram, rodopiaram, cantaram, dançaram e 

encarnaram as personagens que tanto admiram. Os óculos reciclados 

transmitiram alegria, criatividade e imaginação com as suas cores e formas 

divertidas. 

Mais uma vez, os Encarregados de Educação estiveram de parabéns pela 

criatividade e empenho!               

Texto coletivo do 4º ano 
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Foi um carnaval divertidíssimo! 
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Dia do Pai 

19 de março 

O Dia do Pai celebra-se a 19 de Março. Este é o dia de S. José, o pai de Jesus. 

Assim, faz-se uma homenagem especial a todos os pais do mundo. Ser pai é algo 

muito importante. É uma alegria, mas também é uma grande responsabilidade. É 

o pai que, (junto com a mãe) deve acompanhar, proteger, cuidar e ensinar muitas 

coisas aos seus filhos. Deve ser justo, bom, estar sempre presente na vida dos 

filhos e ser carinhoso. Também deve ser firme e educar bem. 
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Semana da leitura  

 

 

 

 

 

 

 

 Momento final do Freguês Caloteiro, da obra “Robertices”.  

 

 

 

 

                                               

    

Ilustradores do 3ºano 

No dia 10 de março, no tempo dedicado à Educação 

Literária, a turma do terceiro ano recebeu a visita da 

voluntária da leitura, professora Ana Saraiva, que fez 

a leitura integral da história, “O Freguês Caloteiro,” 

da obra “Robertices” de Luísa Dacosta. No final os 

alunos realizaram uma ficha de compreensão da 

história ouvida. 
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“ Ler é… 

Prazer, crescer, bom, sabedoria, viver, aprender, saber.“ 

          Alunos do 1º ano 

“ Ler é como uma flor que, em cada pétala nos dá prazer, imaginação e vivências.”                          

Alunos do 2º ano 

“ Ler é uma casa forrada de letras que nos ajuda a sonhar e a viver com prazer.”                                                                                                  

Alunos do 3ºano 

“ A leitura é como um pássaro que voa nas linhas eternas da primavera”                       

Alunos do 4º ano 

No dia 14 de março, todas as turmas realizaram 

a atividade “Leitura num País de Poetas”, no 

âmbito da 10ª edição da Semana da Leitura, 

realizada nas escolas do Agrupamento, com a 

leitura do poema, "Os livros", de José Jorge 

Letria.  

 

Solidariedade em Movimento 

Pela quinta vez, o nosso Agrupamento esteve envolvido no Projeto “Solidariedade 

em movimento”. Cada aluno, dentro das suas possibilidades, contribuiu com géneros 

alimentares (não perecíveis) e artigos de higiene. A angariação destina-se às 

instituições de solidariedade das freguesias de abrangência do Agrupamento. 

Queremos ajudar a nossa comunidade! 
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 A primavera já chegou! 

Os alunos estavam ansiosos pela chegada da primavera. Com ela, os dias ficam mais 

longos e quentes, dando asas a brincadeiras ao ar livre. A Natureza está mais florida e 

alegre, no ar observam-se insetos multicolores … Para celebrar a chegada desta estação 

do ano, os alunos fizeram plantações em diversos espaços exteriores. Os  mais pequenos 

também fizeram cultivo de plantas no interior da sala para acompanharem os seus 

animais de estimação. A escola ficou mais bonita e colorida.  

Devemos tratar bem os espaços exteriores da escola. Não devemos esquecer de regar 

as plantas, dar comida aos animais e tratá-los com muito carinho pois são seres vivos 

como nós! Viva à primavera!                                                            Texto coletivo do 4º ano 
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A PÁSCOA E OS SEUS SÍMBOLOS 
 

Na época pascal, são várias as tradições! Desde a pintura e a caça aos 

ovos, até às cestas e decorações com coelhos e girassóis ou à degustação 

de cordeiro, amêndoas e ovos de chocolate…  

 

Na escola, os nossos alunos fizeram vários trabalhos alusivos à 

Páscoa, tais como a pintura de coelhos, a decoração de ovos, entre outros. 

Nas aulas de Inglês, os alunos do 3º e 4º ano também trabalharam o tema, 

conhecendo algum vocabulário relacionado com o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Como nem sempre conhecemos o verdadeiro significado dos 

símbolos da Páscoa, vamos apresentar alguns deles… 

 

O CORDEIRO  

Na Páscoa da antiga Lei, era sacrificado um cordeirinho,  

pois Moisés sacrificou um cordeiro em homenagem e  

agradecimento a Deus pela libertação dos hebreus da  

escravidão no Egito. Simboliza, do ponto de vista cristão,  

Jesus Cristo, que foi crucificado para libertar os homens  

dos seus pecados. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid_-Wf7ePLAhXD2hoKHbvICfQQjRwIBw&url=http://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-royalty-free-desenhos-animados-do-cordeiro-image29499045&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNGIfa5icFI7EFxJB-M13-fCOKL80w&ust=1459270731421620
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O GIRASSOL 

O girassol tem um simbolismo especial, pois está 

sempre voltado para o Sol, astro-rei, assim como 

as nossas almas devem estar viradas para o 

divino Jesus ressuscitado. 

 

O OVO 

O ovo, aparentemente morto, é o símbolo  

da vida que surge repentinamente,  

destruindo as paredes externas e irrompendo  

com vida. Simboliza a ressurreição. 

 

 

 

O COELHO  

Simboliza a rápida e múltipla fertilidade e a       

esperança de vida nova. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazJuv7-PLAhUBWRoKHWq8AEYQjRwIBw&url=http://webflor.com.br/girassol&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNHCtOkZ26Lk3GLOOfXsMkZKD4-qeQ&ust=1459271273580788
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAqqHi7-PLAhVFMBoKHdzOC5UQjRwIBw&url=http://www.osmais.com/?ver%3DMTM4ODQ%3D&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNFjHsBozwVeoHL3dA0c_QC3thgsrQ&ust=1459271406967041
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4PXC8ePLAhVHVRoKHWV0AaUQjRwIBw&url=http://www.imagensgratis.blog.br/imagens/imagens-coelho-da-pascoa&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNF70lvw6CgBlDX5Rf14WPteAvAzAA&ust=1459271803104930
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Biblioteca 

"A educação deve ser um despertar para a filosofia, para a literatura, para a música, para as 

artes. É isso que preenche a vida. Esse é o seu verdadeiro papel."                         Edgar Morin 

A leitura é o alicerce mais poderoso do mundo atual. Permite incluir, conhecer, evoluir e 

questionar o mundo que vivemos. Permite derrubar fronteiras e alargar pensamentos.  

Nesse sentido, ao longo do ano, vários são os momentos criados para agir com as letras, com 

linhas e formas e com o pensamento. Uma interligação que nos permite usufruir de tudo com um 

sentido próprio, que nos forma como seres humanos mais completos e mais conscientes das 

diferentes áreas do saber que estão dentro de nós prontas a serem exploradas. 

Do lúdico à criação, na construção de um conhecimento pessoal: 

 A partir da história “AS PREOCUPAÇÕES DO 

BILLY” que tem como essência trabalhar os medos comuns às 

crianças, foi possível conhecer e partilhar soluções de outros povos 

que nos ensinam e levam a descobrir novos mundos. 

Falar sobre o que nos assusta e incomoda é uma forma de atenuar 

esses mesmos medos. 

Também foi possível, em colaboração com a família, os alunos do 2º ano criarem os seus bonecos 

de proteção, numa tradição que pertencia ao Perú e agora faz também um bocadinho parte de nós. 

 

 

 

 

 

 

Com os alunos do pré-escolar da Relva, foi lido e explorado o livro “O AMOR”de José 

Jorge Letria. A leitura ganhou asa até à casa de cada um e em conjunto com a família, têm 

estado a criar o seu próprio livro dos afetos. 
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“O Beijo da Palavrinha” também foi lido e trabalhado na 

sala de aula do 4ºano. Desta vez, deixamo-nos viajar pelo continente 

Africano e demos cor a sentimentos de tristeza e de dor. Ler também é 

aprender a lidar com sentimentos que são universais e comuns a todos os 

povos. Falar e partilhar experiências de sofrimento e morte ajuda-nos a 

lidar melhor com a saudade e com a perda. 

Os trabalhos desenvolvidos a partir da obra exploram a linha, a forma e a 

cor e desenvolve a capacidade de síntese e de criação gráfica em volta de 

um livro. 

 

 

 

 

 

 

 

O mês de março é mês do DIA DO PAI e também exploramos o livro “Pê de PAI”na pré-escola, 

no 1º ano e no 2º ano. 
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NOVIDADES DA TURMA DO 1º ANO  

 

Com a aproximação da primavera e com o estudo acerca das plantas e dos animais, 

despertamos o interesse e o respeito pela natureza e manifestamos vontade de ter 

animais na nossa sala de aula. 

Conversamos acerca das características dos diferentes animais e decidimos, com a 

ajuda da nossa professora, adotar um cágado e um peixe, uma vez que são animais 

domésticos, que não perturbam o ambiente da sala de aula e que podem ser 

alimentados e tratados por nós. 

Aproveitamos para falar e registar as suas características físicas (revestimento, 

respiração, cor, …), o seu habitat, o seu modo de deslocação, a sua espécie, os 

aspetos comuns e diferentes, bem como as semelhanças com outras espécies. 

Para darmos nomes aos nossos animais, fizemos propostas e votações. Assim, 

aprendemos a respeitar a opinião de cada um e a aceitar as decisões da maioria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Bolinha é muito medroso! 

Esconde-se a toda a hora na sua 

carapaça, principalmente quando 

fazemos muito barulho. Gostamos 

muito de o ver a comer camarões e 

de sentir cócegas quando pegamos 

nele na mão. 

 

 

O Cenourinha é muito observador e 

irrequieto! Está sempre a nadar de 

um lado para o outro e até parece 

que está atento às aulas! Divertimo-

nos ao vê-lo devorar a comida e ao 

sentir os beijinhos que ele nos dá nos 

dedos quando tocamos na água… 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB59PMm-bLAhXLiRoKHWwOBUYQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/br/illustrations/c%C3%A1gado&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNGxTnfrRkaIWUG-qQE4nRvu2n9EtQ&ust=1459351868188457
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja5ZiWnObLAhWBPxoKHRJDDm0QjRwIBw&url=http://pt.dreamstime.com/fotografia-de-stock-royalty-free-ilustra%C3%A7%C3%A3o-dourada-dos-desenhos-animados-dos-peixes-image39653817&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNFfWAtUCmy6RdOyOl61fHmGUuR4HQ&ust=1459351955365069
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                        +Cooluna  veio  à Escola da Relva 

No dia 2 de março, no período da manhã, os alunos do 4º ano tiveram uma visita 

especial: dois fisioterapeutas do Centro de Saúde de Ovar, que apresentaram o projeto 

+Cooluna – Programa de Saúde Escolar. Nesta sessão, houve um esclarecimento sobre 

a escolha da mochila adequada à estatura da criança, assim como o peso da mesma. Foi 

feita uma demonstração sobre a posição correta de estar sentado na cadeira, na sala de 

aula. Os alunos ficaram esclarecidos e levaram para casa um folheto de forma a elucidar 

os Encarregados de Educação sobre este tema. 

 Dicas sobre as mochilas: 

 Escolha uma mochila adequada à estatura da criança e que não seja demasiado 

pesada quando está vazia; 

 Prefira os modelos anatómicos, com alças largas e acolchoadas; 

 A mochila deve estar bem colocada nos ombros para proteger as costas; 

 As alças da mochila devem ser reguladas para que esta fique colocada até ao 

fundo das costas da criança; 

 A mochila e o respetivo conteúdo não devem exceder 10% do peso corporal da 

criança; 

 O conteúdo da mochila deve ser regularmente retificado para assegurar que a 

criança só transporta diariamente o material de que necessita. 

 

 

Atenção! 

A escolha da mochila é muito importante para a postura correta 

do seu educando!                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto coletivo do 4º ano 



   
 

 

 

 

 

 

 

Pré 

 Ivan – 3 de janeiro 

 Mário – 18 de janeiro 

 Riana – 19 de janeiro 

 Rafaela – 29 de janeiro 

 Leonor Gonçalves – 2 de fevereiro 

 Beatriz Pinto – 9 de fevereiro 

 Miguel Ângelo – 11 de março 

 Beatriz Sá – 28 de março 

 Ângelo Mouta – 16 de março 

 Afonso – 17 de março 

 

 

1º ano 

 Filipa Batista – 10 de janeiro 

 Tomás Carvalho – 30 de janeiro 

 Maria Gomes – 3 de fevereiro 

 Francisco Neto – 9 de março 

 

 

2º ano 

 Manuel – 19 de janeiro 

 Ana Lisa – 23 de fevereiro 

 Beatriz – 7 de março 

 Lara Cunha – 29 de março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ano 

 António - 14 de janeiro 

 Sónia - 29 de janeiro 

 Diogo - 21 de fevereiro 

 Mariana - 21 de fevereiro 

 Gonçalo - 01 de março 

 Bruna - 15 de março 

 Beatriz - 22 de março 

 

 

 

 

4º ano 

 Rafael – 11 de janeiro 

 Simão - 11 de janeiro 

 Joana Patrícia – 16 de janeiro  

 Maria – 5 de fevereiro 

 Inês Romeira – 18 de fevereiro 

 Maria Miguel – 8 de março 

 Francisca – 21 de março 

 Inês Filipa – 27 de março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversários 2º período 

Agradecimentos 
A comunidade escolar agradece a todas as pessoas que, de forma direta ou 
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