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A escola é sempre um desafio... 

Ao longo do 1º e 2º período, a turma R4 desenvolveu um trabalho conjunto entre a professora titular Rosa 

Lima e a professora de expressões Marta Freitas, a criação de um livro. Este trabalho surgiu do desafio lançado 

às escolas, pela Fundação Calouste Gulbenkian, intitulado “O Pequeno Grande c”, com o objetivo de educar 

os alunos para o uso de direitos de autor. O processo teve início no 1º período com a criação da história “Os 

valores da Vida” e posteriormente o trabalho de ilustração e montagem final do livro. 
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E a aventura continua... 

Após envio do nosso livro para o concurso fomos informados que não tinhamos sido 

vencedores. O nosso lema é: o trabalho compensa sempre. Do nosso empenho e 

dedicação resultaram momentos maravilhosos e aprendizagens únicas e coletivas e esse 

foi o nosso grande prémio. 

Em junho recebemos um convite da Fundação Calouste Gulbenkian para uma visita à 

mesma e participação na festa da alimentação e da arte designada “POMARTE”. 

Dia 6 de junho, lá fomos nós de viagem para Lisboa.  

A escola da Relva, em nome da coordenadora, dos alunos e dos professores aproveita o 

momento para novamente agradecer à direção do Agrupamento de Escolas de Esmoriz- -

Ovar Norte o empenho com que promoveu e agilizou esta visita de estudo. 
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Foram intensos momentos de descoberta de cores, formas e construções, momentos de 

contacto com a natureza e com arte e por fim assistiram a um espetáculo musical dos 

“Capícua” e tiveram o privilégio de abraçar a vocalista. 

Um dia para guardar na memória... 
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 Festa de Final de Ano 

No dia 9 de junho, a Comunidade Educativa da Escola da Relva promoveu a Festa Final de Ano, 

em parceria com a comissão de pais. Convidando os encarregados de educação e familiares, a 

iniciativa proporcionou a apresentação de momentos de dança, representação de temas 

musicais, permitindo a execução de conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo. Todos 

deram o seu contributo! No final, houve um momento de convívio e de confraternização entre 

os presentes, com as habituais barraquinhas dos “Comes e Bebes”. Foi um espetáculo que 

espalhou som e alegria, com largada de balões pelos finalistas e foguetes coloridos para festejar 

mais um final de ano letivo. 

                                                                                                            Até para o próximo ano letivo! 

 

                                                                                             

Fig 1 – Marcha Turca – alunos do pré escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 – Canção “As Cinco Vogais” – alunos do 1º ano 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 – Canção “Tempo é dinheiro” - alunos do 2º ano 

 

Fig 4 -  Canções “Não Dá” e “The Rocky´s Song” -  alunos do 3º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 – Finalistas do 4º ano 
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Finalistas 

Escola da               

Relva 
Despedida… 

Há já alguns anos                                                                    Vinha receoso (a) 

Que aqui cheguei                                                                    Quem iria encontrar? 

Era pequenino(a)                                                                     Minha professora                                            

Se calhar…chorei…                                                                 Veio-me ajudar! 

 

Aprendi a ler,                                                                            Para que a vida 

Escrever, calcular                                                                     Eu possa vencer 

Fiz novos amigos,                                                                    Trabalhar preciso! 

Aprendi a estudar…                                                                Não posso esquecer 

                                           Adeus, adeus 

                                           A escola vou deixar 

                                           Parto com alegria 

                                           Saudades vou levar. 
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                                                        Ana Beatriz Martinho Lopes 

                 Futura pintora para fazer desenhos lindos  

 

 

 

 

 

 

 

Com a educadora Natália comecei na Escola da Relva 

Aprendi com tintas e livros meu nome escrever… 

A escrever números e letras aprendi com a professora Amélia, 

Com a professora Rosa quatro anos me ajudou e ensinou 

Dos meus amigos e colegas levo muitas lembranças, 

Risos, brincadeira, segredos… 

Muitas canções e danças!                                                                            
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Beatriz Vieira Pinto Gonçalves Lima 

Futura astronauta para conhecer mais planetas 

 

 

 

A Escola da Relva 

Vou levar no coração 

E a professora Rosa 

Com muita gratidão!  

Amigos novos fiz 

E com eles aprendi 

Lições, letras e números 

E problemas resolvi. 

 

Quatro anos passaram e vocês me acompanharam! 
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Christian Carrero Rodrigues 

Futuro piloto para transportar pessoas para outros 

países 

 

 

 

 

Eu gosto da minha escola 

Um agradável lugar para estudar 

E todos os dias com alegria 

Lá vou trabalhar! 

 

Desde o dia que cheguei 

Apoio e carinho sempre tive 

Por isso desta escola, professores e alunos 

Eu nunca me esquecerei! 
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Diogo Manuel Pereira Rodrigues 

                  Futuro tropa para ajudar o país 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando à Escola da Relva cheguei 

Logo pensei 

Não sei ler nem escrever, mas 

Com a professora Rosa quero aprender! 

Amigos e amigas gostei de conhecer 

Pintar, colar e desenhar 

Também faz parte do plano curricular. 

Eu cá ando a esforçar 

A professora Marta bem me anda a ajudar 

E as auxiliares também irei recordar! 
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Francisca Branco Oliveira 

Futura professora de ballet porque gosta de dançar 

 

 

 

 

 

 

Escola da Relva 

A minha escola de eleição 

Foram sete anos 

Que ficam no coração! 

Aqui aprendi a brincar 

A ler e a escrever. 

Com os números a dançar 

As frações eu sei fazer! 

Professoras fantásticas encontrei 

Nunca as irei esquecer 

Todos os momentos adorei         

Sem me arrepender! 
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Gabriel Jesus Gomes 

Futuro piloto da Fórmula 1 porque adora velocidade e 

carros 

 

 

Bons momentos passei e brincadeiras 

Fiz amigos, 

Boas professoras conheci 

E coisas novas aprendi!  

Adorava jogar à bola com os meus amigos 

Marcando golos na baliza 

Da outra equipa! 

Às apanhadinhas eu joguei 

Com os bons amigos 

Pois adoro brincar! 
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Gonçalo da Silva Gomes 

 Futuro dentista porque é importante cuidar dos dentes 

 

 

 

Professores e amigos 

Alegria e amizade 

Espero que ande contigo 

Para toda a eternidade! 

 

Entre brincar e estudar 

É o que faço na escola 

A estudar, cabeça no ar 

A brincar jogo à bola. 
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Inês Filipa Morais de Carvalho 

 Futura atriz de cinema porque gosta de filmes e teatro 

 

 

 

A professora amiga 

Do meu coração 

Me ajudou em tudo 

Sem dizer não! 

 

Da escola eu gosto 

E lá tenho amigos 

Que me apoiam 

Sempre com sorrisos!                                                                     
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Inês Romeira Faria 

Futura médica-pediatra porque gosta de ajudar as 

pessoas 

 

 

Olá, eu sou a Inês 

Desta escola sou finalista 

Vim para aqui pequenina 

E saio daqui uma artista! 

Nesta escola eu aprendi 

A contar, a ler e a escrever. 

E com a ajuda da minha professora 

Aprendi também a crescer. 

 

Aos amigos, professores e funcionários, 

Um adeus vou dizer.                                      

Mas levo-vos no meu coração 

E nunca vos irei esquecer! 
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Joana Luís Dias Castanheira 

Futura cientista porque adoraria explorar o espaço 

 

Na Escola da Relva 

Conheci novos amigos 

E na sala de aula 

Só havia sorrisos. 

 

Agora, acabei o 4º ano 

Com a melhor professora do mundo 

A professora Rosa                              

Eu adoro-a do fundo! 

 

Professora Rosa 

Nunca a esquecerei 

E no meu coração 

Espaço terei! 
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Joana Patrícia Marques Silva 

Futura veterinária porque adora animais 

 

 

Na Escola da Relva 

Aprendi a ler e a contar 

Com a ajuda das professoras 

Por isso agradeço a todos 

Por serem uns amores! 
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João Pedro Ferreira da Silva 

Futuro paleontólogo porque gostaria de encontrar 

dinossauros 

 

Nestes anos que aqui passei 

Vivi momentos que eu gostei 

Outros que não gostei tanto 

Mas amigos que são um espanto! 

 

A professora Amélia foi a primeira 

A professora Rosa a seguir 

E com as duas aprendi muito 

Para a vida escolar prosseguir!  

 

Desta escola nunca me vou esquecer 

E tudo o que foi a valer! 
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José Gomes Morais 

Futuro engenheiro informático porque gosta de 

computadores 

 

 

Quando entrei para a escola 

Era muito pequenino 

Os grandes ajudavam-me 

Eu era muito amiguinho! 

 

Tinha amigos espetaculares 

Amigos verdadeiros 

Espero ficar com eles 

Até ficarmos mais velhos! 

 

A minha professora 

Sempre a ensinar 

Queria sempre o nosso bem 

Estávamos sempre a visitar! 
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Lara Catarina Colaço Magalhães 

Futura médica-pediatra porque gosta de crianças 

 

 

Primeira vez que te vi 

Meus olhos fixaram em ti 

E foi aí que percebi 

Que gostava de ti! 

 

A professora Rosa 

É amiga e bondosa 

Com ela aprendi 

E bons momentos vivi. 

 

Com os colegas brinquei 

No intervalo às vezes me sujei 

As funcionaram ralhavam 

E sem maldade, com os meninos brincava! 
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Leonor Sofia Couto da Luz 

Futura designer gráfica porque gosta de fazer 

publicidades 

 

Há quatro anos atrás cheguei 

Muitos momentos divertidos vivi 

Aprendi a ler, a escrever, 

E novas pessoas conheci. 

 

Muitas festas fizemos 

E alguns passeios também 

Foram dias bem passados 

Como ninguém esperava ter. 

 

Da Escola da Relva 

Dos amigos e professoras 

Muitas saudades vou ter 

Mas a vida é mesmo assim 

Todos temos de crescer! 
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Luna Camboa Pinto Rodrigues 

Futura professora de ginástica porque adora exercício 

físico 

 

Saudade, palavra triste                            

Quando penso 

Que vou partir 

Pois acabei um ciclo 

Nesta escola querida. 

 

E nela levo para sempre 

Todos que me ajudaram 

Nestes quatro anos que passaram 

A flor mais formosa, 

Nesta escola se encontra 

É a professora Rosa 

Muito bela e vaidosa! 
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Maria Miguel Sá Ramos Couceiro Braga 

Futura professora (explicadora) porque adora crianças 

 

Momentos de recordação 

Na escola, no Carnaval, 

Foi uma diversão 

Pois ninguém fazia mal, 

Não havia confusão! 

 

No dia de Natal 

Dia vinte e cinco de dezembro 

Prendas deu o pai natal 

Que para sempre me lembro! 
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Maria Vaz Santos 

Futura cientista porque gosta de descobrir novas coisas 

 

Estamos a chegar ao fim de uma etapa              

Na primeira escola da nossa vida. 

Coisas boas, coisas más,  

Sendo o pior a comida. 

 

Foram quatro anos de trabalho e aprendizagem, 

Mas também de alguma malandragem. 

Com a professora Rosa a ensinar 

O tempo foi mais fácil de passar. 

 

Conheci novos amigos, auxiliares e professores, 

Só não sei se vamos ser todos doutores… 

Mas não interessa pois quando somos pequenos 

A vida é sempre uma festa! 
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Marta Silva Duarte 

Futura técnica de informática porque adora 

computadores 

 

        

Nesta escola passei 

Momentos bons e maus                                             

Tristes e contentes. 

Sempre que tinha maus momentos 

A professora e os amigos 

Sempre prontos a ajudar! 

 

E sempre que tinha bons momentos 

Todos riam à gargalhada. 

Agora todos os dias irei lembrar 

Da melhor escola do mundo! 

Escola da Relva! 
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                           Rafael Oliveira de Melo Xavier  

 Futuro técnico de informática porque gosta de 

computadores 

                                            

Aqui na escola 

Vivi tristezas e emoções 

Mas amo a professora 

Do fundo do coração! 

 

Estudo para ser inteligente 

Mas a brincadeira 

É o que está na minha mente! 
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Rita Oliveira Ferreira Menezes 

Futura estilista porque adora moda 

 

Desta escola querida 

Vou - me lembrar 

Por enquanto vou embora 

Mas hei-de voltar! 

 

Ainda não fui embora 

Mas já estou com saudades 

E espero nunca me esquecer 

Desta linda amizade! 
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Sara Ribeiro Pereira 

Futura atriz porque gosta de dramatizar 

 

 

Esta escola irei sempre recordar 

Momentos bons ou maus 

Momentos a brincar 

Até me cansar. 

 

O ano está quase a acabar 

E irei desfrutar de uma escola nova 

Mas é esta escola 

Que irei sempre recordar! 
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Simão Oliveira de Melo Xavier 

Futuro professor de música porque adora música 

 

A minha escola 

Está cheia de alegria 

Não vou de noite 

Mas vou de dia! 

 

Os meus amigos 

São especiais 

E as minhas amigas 

São demais! 

 

 
 



   
 

 

 

 

 

 

Pré 

 Tiago Henriques - 29 de abril 

 

 Leonor Ramos. - 16 de maio 

 

 Maria Inês Capela - 28 de agosto 

 

 Alana Silva - 13 de setembro 

 

 

1º ano 

 

 Afonso - 30 de maio 

 Camila - 18 de abril 

 Pedro - 13 de maio 

 Mário Gil - 27 de maio 

 Gustavo - 9 de junho 

 Eduardo Vieira - 1 de julho 

 Diogo - 9 de julho 

 Xavier - 8 de agosto 

 

2º ano 

 Catarina – 16 de abril 

 Mariana G. – 19 de abril 

 Tiago – 24 de abril 

 Leonor – 28 de abril 

 Rita – 7 de maio 

 Igor – 16 de maio 

 Nalini – 17 de maio 

 Hiago – 22 de junho 

 Mariana S. - 2 de julho 

 Mariana O. – 23 de julho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ano 

 Carolina – 19 de Abril 

 Rui – 9 de Junho 

 Patrícia – 27 de Julho 

 Lara – 18 de agosto 

 Ana Carolina – 23 de agosto 

 Gustavo – 24 de agosto 

 Bruno – 14 de Setembro 

 

4º ano 

 Lara Magalhães- 9 de abril 

 Christian Rodrigues – 25 de abril 

 Marta Duarte – 13 de junho 

 Sara Ribeiro – 1 de julho 

 Luna Rodrigues – 11 de julho 

 Gonçalo Gomes – 31 de julho 

 Diogo Rodrigues – 1 de agosto 

 José Morais – 10 de setembro 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversários 3º período 

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

indireta, colaboram, apoiam… Enfim, agradece a todos os que tornam possível o 

nosso trabalho! Bem-haja! 
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