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“Tu és responsável pelo que semeias,  

por isso aprende a semear coisas boas.” 
                                                                                                   Augusto Cury 

 

Agrupamento de Escolas de Esmoriz /Ovar Norte  



2º ano  

1º ano  

Pré-escolar 

Educadora Glória 

Pré-escolar 

Educadora Lourdes 



3º ano  

Docentes 

Assistentes Operacionais 

e cozinheiras 

4º ano  



 

Fome 
Palavra pequena 

Sofrimento imenso… 

Dor no estômago 

Desalento intenso. 
 

Por falta de alimento 

Vive-se em fraqueza 

Sente-se a doença 

Vê-se a pobreza 
 

Conflitos militares,  

Bombas a explodir 

Alimentos a desaparecer 

E milhões sempre a consumir. 
 

Flagelo da humanidade 

Há muito sem solução 

Vêem-se imagens chocantes 

Sente-se um aperto no coração. 
 

Morte… dor… incompreensão… 

Sofrimento sem fim. 

Governantes, mexam-se, ajudem 

Aqueles que vivem assim! 
 

Também queremos ajudar 

Mas, como o fazer? 

Lançamos mais um alerta: 

A FOME não se pode esquecer. 
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 Ano letivo 2015/2016 

Uma Escola Sorriso! 

“A nossa Escola está tão linda!” 

   Foi este o comentário mais ouvido no primeiro dia de aulas, a 22 de setembro. 

   Após tempos de espera, a requalificação do edifício aconteceu, como anunciado pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, no palco da Festinha de Encerramento do Ano Letivo 

2014/2015. Ecoou a presente de aniversário no ano em que comemorámos o 45º aniversário da Escola. 

   O presente ano letivo trouxe a integração de novos alunos, novos encarregados de educação, novos 

docentes, novas assistentes operacionais e nova comissão de pais. 

   Também as professoras Luísa Fernandes e Filomena Faria entraram numa nova etapa das suas vidas, a 

aposentação. Deixaram um importante legado de saber, dedicação, respeito, trabalho, alegria e muita 

persistência na incansável batalha diária por um melhor ambiente escolar capaz de levar  a Escola mais 

além. Agradecemos todo o empenho. Desejamos a continuação de tempos  muito felizes. Fica o convite 

para que nos venham visitar, serão sempre bem-vindas! 

   Embalados pelos ventos de mudança, trabalhámos 

com alegria porque sentimos e queremos muito ser ... 
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Plano Anual de Atividades 
     Vir à escola para aprender a ser, a estar e a saber fazer. São estes os alicerces na formação das 

Crianças de hoje, Homens de amanhã. 

     Todas as atividades pensadas e desenvolvidas tiveram como principal objetivo a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento pessoal e social de cada aluno, dentro e fora da sala de aula. 

     Mantendo a boa prática de incutir às nossas crianças a 

importância de praticarem uma alimentação saudável, 

mantivemos a consciencialização dos lanches saudáveis e do 

consumo diário de fruta. Também alertámos para a 

importância da presença da sopa a todas as refeições. 

Alimentação Saudável 

     Na semana de 12 a 16 de outubro cada grupo/turma foi Chef na arte de confecionar sopa, camu-

flando uma grande quantidades de legumes e leguminosas : brócolos, abóbora, beterraba, alface, fei-

jão, ervilhas, lentilhas... 
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A tradição ainda é o que era. 

Magusto 

Feira dos Sabores 

     Em parceria com a comissão de pais da escola, dia 13 de novembro, 

proporcionámos um final de tarde muito docinho e apetitoso a toda a 

comunidade escolar. Na nossa mostra de sabores havia: compotas 

(de abóbora, maçã, melão e cenoura), marmelada, maçã assada, 

rabanadas, bilharacos, bolinhos de coco, arroz doce, castanhas 

quentinhas, caldo verde… Verdadeiras delícias! 

     A música ao vivo esteve a cargo do artista local José Reis. 
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     Voltámos a aderir ao projeto Missão Sorriso, integrado no Dia Nacional do Pijama, por 

acreditarmos que todas as crianças têm direito a crescer numa família.  

Missão Solidária 

     A solidariedade é uma forma de não sermos indiferentes ao que nos rodeia. 

     Envolvidos pelo espírito do projeto Solidariedade em Movimento, ajudámos para sermos 

ajudados angariando géneros alimentares e artigos de higiene.  

Dar pão, 

alegra o nosso coração! 

 


