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Tempo de Natal 
     A época de Natal trouxe consigo enfeites, 

luzinhas a piscar e o momento mágico da 

chegada do Pai Natal com os presentes... 

     A comissão de pais convidou miúdos e graúdos a assistir a uma peça de teatro do Grupo Renascer. No 

final, alguns elementos desta comissão subiram ao palco e cantaram “A Todos um Bom Natal”. 

     Em assembleia de escola partilharam-se momentos artísticos: canções e encenações. 
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Desfile de Carnaval 

     De 14 a 18 de março criámos uma História de Roda e vivemos momentos de leitura. 

Semana da Leitura 

   Fantasias, cor, alegria, serpentinas,  

confetes, música… o ambiente propício à folia 

que caracteriza esta época festiva. 

     Dia 16 – Confecionámos e degustámos espetadas de fruta. Heróis da Fruta, SEMPRE! 
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Dia 17 às 15h — A D. Adelina, doceira de mão cheia, mostrou como faz as tradicionais  

regueifas da Páscoa. Deixou segredos por revelar e muita água na boca!... 

Dia 17 às 10:15 — Tocou estridente a campainha, três vezes… um incêndio na escola… 

chegaram os Bombeiros de Esmoriz… Era o exercício de evacuação… tudo parecia real! 

Dia 18 — Antes da caça aos ovos, passagem por 6 estações: leitura, dança, origami, 

sabores de Páscoa, equilíbrio e descoberta do final da História de Roda! 
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Visitas de Estudo 

   Dia 22 de abril viajámos até ao Porto e 

tivemos a oportunidade de conhecer uma sala 

de espetáculos com cerca de 146 anos de 

vida! O Teatro Sá da Bandeira. 

Assistimos com entusiasmo ao musical 

“O Principezinho”. 

“O essencial é invisível aos olhos, e só 

se pode ver com o coração.” 

Uma grande lição passada por Antoine 

de Saint-Exupéry. 

“Na vida nada fará sentido se 

não valorizarmos a importância 

da amizade e do amor!” 

   Dia 3 de junho, pela manhã, fomos ao Parque Ambiental do Buçaquinho para 

comemorarmos o Dia Mundial do Ambiente. Ficámos a conhecer melhor o interior do 

parque e tivemos oportunidade de participar em atividades práticas e científicas 

pensadas e dinamizadas pela Câmara Municipal de Ovar. 
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Dias Festivos 

   Dia 22 de abril viajámos até ao Porto e 

tivemos a oportunidade de conhecer uma sala 

de espetáculos com cerca de 146 anos de 

vida! O Teatro Sá da Bandeira. 

 

Família, o nosso bem mais precioso! 

 

Dia Mundial da 

Criança 

1 de junho com… 

- atividades 

lúdicas e 

pedagógicas 

- piquenique 

- bom tempo 

- circo 

CRIANÇAS 

FELIZES! 
Organização das Associações de Pais 
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Vivências enriquecedoras 

 

Educação 

pré-escolar 

   O Programa Municipal de 

Natação deu oportunidade a 

todas as crianças da educação 

pré-escolar de usufruírem de 

aulas de natação. 

   As atividades no Parque Ambiental do 

Buçaquinho promoveram a experimentação e 

observação da natureza, sensibilizando as 

crianças para o mundo da ciência. 

   1º ano 

Visita de estudo com dois momentos distintos. 

A manhã foi passada no Estádio do Dragão. 

A tarde teve início com um piquenique no Parque 

da Cidade do Porto, seguido de visita ao maior 

parque urbano do país, com vegetação e aves 

deslumbrantes. 

 

   2º ano   

   Visita de estudo ao Zoo de Lourosa, o único parque ornitológico de Portugal. 

   O encanto natural das aves deslumbrou os alunos do 2º ano de todo o 

Agrupamento de Escolas de Esmoriz/Ovar Norte. 
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Dia 11 de abril, visita guiada à cidade de Ovar, 

em destaque o património arquitetónico, reli-

gioso e azulejar da cidade sede do concelho. 

   3º ano   

   Dia 17 de fevereiro, visita de estudo à Escola de Artes e Ofícios de Ovar. No 

Espaço Lúdico do Azulejo os alunos participaram na oficina “Jogos de Rua, Sonhos de 

Parede”, para melhor compreenderem e conhecerem o património azulejar de Ovar. 

 
4º ano   

Dia 7 de outubro, Dia Nacional 

dos Castelos, visita de estudo ao 

Castelo de Santa Mª da Feira e 

Convento dos Loios. Todos se sen-

tiram reis e rainhas, por um dia! 

Dia 27 de maio, encontro com “Gigantes Invisíveis” 

no Parque Ambiental do Buçaquinho. Manhã dedica-

da à leitura, à participação em oficinas literárias e 

às artes plásticas onde até construíram um livrinho! 

Uma aula de português num espaço verdejante! 
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Encerramento do ano letivo 

   Música, dança, empenho, organização, trabalho, convívio, ... os principais ingredientes da 

festa de encerramento do ano letivo. Parabéns! 


