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Editorial 

 

Um novo ano letivo teve início e, 

eis que o Relvinhas dá continuidade 

ao rumo traçado, já lá vão sete 

anos! De facto, foi com grande 

alegria que tomamos conhecimento 

do resultado da auscultação feita 

à comunidade educativa sobre o 

interesse e a relevância desta 

publicação. Foi unânime a resposta: 

é imprescindível dar continuidade 
a este projeto. Aqui fica o 

agradecimento aos pais e 

encarregados de educação pelas 

palavras amigas e de incentivo que 

fizeram chegar aos docentes 

desta escola. 

Será pois, neste espaço, que 

continuarão a ser partilhados 

alguns registos do trabalho e das 

emoções vivenciadas pelos nossos 

alunos (e vossos educandos) ao 

longo do ano letivo. 

Assim, nas páginas deste jornal, 

fica registada a alegria de todos, 

na cerimónia de receção feita 

pelos alunos mais velhos aos que 

iniciam os primeiros passos no 1.º 

ciclo. Depois, teremos 

oportunidade de conhecer como se 

viveram as comemorações de datas 

importantes como os dias da Água, 

da Música e da Alimentação. Estas 

são sempre pretexto para se 

consolidar aprendizagens e 

envolver as famílias em matérias 

tão importantes como a prevenção 

de doenças e a promoção de 

hábitos saudáveis, tanto na vida 

das crianças, como na comunidade 

onde estão inseridas. 

É também um desiderato da Escola 

preservar e manter vivas as 

tradições culturais, fomentando e 

consolidando a relação afetiva que 

a comunidade mantém com as 

mesmas. Folheando o jornal 

encontrar-se-ão algumas das 

atividades promovidas e/ou a 

desenvolver, designadamente, e 

entre outras, o S. Martinho e o 

Natal. 

Estas festividades envolvem (hoje 

tal como ontem) toda a 

comunidade educativa através da 

realização de diferentes 

atividades (exposições, 

apresentações) e consequente 

dinamização dos festejos, 

preparadas com muita emoção e 

carinho, criando uma ambiência 

alusiva à quadra, geradora de um 

espírito consistente com a época e 

os ícones do Natal, constituindo-se 

como momentos únicos na nossa 

vida coletiva. 

Os pais e familiares estão desde 

já convidados a participarem num 

“Café de Natal” e fruírem a 

alegria que nesta quadra enche a 

escola.  

Nada melhor que concluir este 

editorial, e imbuídos do espírito 

natalício, com um penhorado 

obrigado pela colaboração que 

emprestaram a tudo quanto foi 

promovido, a que acrescentamos, 

com amizade e carinho, um sentido 

desejo de Boas Festas. 

 

Amélia Josefina Leça M. F. Faria, 

Professora
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No dia 20 de setembro pelas 15h00, realizou-se no recreio da nossa Escola, a 

cerimónia de padrinhos e afilhados, com a presença de todos os alunos, professores e 

auxiliares com o intuito de dar as boas-vindas aos alunos do 1º ano que vão iniciar uma 

nova etapa nas suas vidas. 

 Tal como nos anos anteriores, esta cerimónia decorreu de uma forma muito 

harmoniosa, onde todos os alunos, professores e auxiliares conviveram, cantando e 

dançando animadamente. O ponto alto desta cerimónia foi quando os padrinhos 

chamaram pelo nome dos afilhados e lhes colocaram um medalhão ao pescoço. Os 

afilhados retribuíram este gesto carinhoso, oferecendo ao respetivo padrinho ou 

madrinha uma flor. 

 Os alunos do 4º ano, estão muito orgulhosos por apadrinhar os alunos do 1º 

ano. No entanto, estão conscientes de que a sua responsabilidade é maior. Têm de 

ajudar e dar bons conselhos aos seus afilhados. A tarefa não vai ser fácil mas, vão fazer 

tudo para conseguirem ser os melhores padrinhos/madrinhas. 

 - Contem connosco queridos afilhados! 

                                                                                                                    Texto coletivo 4º ano 
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Ser Padrinho/Madrinha 

CUIDAR - Em apenas uma palavra, é esse o papel de um padrinho. Ser padrinho é 

envolver-se de corpo, alma e coração com o seu afilhado. É sentir-se responsável 

também pelo bem-estar de seu afilhado. 
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Novidades da Pré 

Mais um ano na nossa Escola… 

Entramos felizes com as mochilas carregadas de livros, cadernos e vontade de aprender! 

Abraçamos os amigos, os professores e os mais novos, ainda agarrados à mão da mãe, 

entravam ansiosos por fazerem parte desta nova família. 

A escola da Relva, com a “porta aberta” convidava cada um para a viagem do conhecimento, 

da partilha e da interajuda. 

O tempo passou e com o mês de outubro chegou o dia da alimentação onde se sensibilizou a 

comunidade escolar para a importância do valor da fruta no dia-a-dia de cada um. A confeção 

de um sumo de laranja natural fez as delícias de todos. As paredes da escola, nomeadamente 

as da pré começaram a encher-se de trabalhos de cores com as peras, maçãs, laranjas e 

bonitas castanhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Natureza transforma-se e sentimos a força do outono. O magusto chegou! E à volta da 

fogueira cantamos canções de mãos dadas. Mais uma vez contamos com o apoio da 

confeitaria “Flor de Esmoriz” que gentilmente assou as castanhas partilhadas em conjunto. 
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Ainda durante este mês, o simulacro da evacuação sensibilizou todas as crianças para 

situações de perigo que podem acontecer na nossa escola. 

A assembleia de escola foi outro momento digno de registo. Cada sala apresentou um 

momento chave vivido na turma e partilhou com os restantes colegas. Os meninos da pré 

aproveitaram este espaço para darem a conhecer a importância da saúde oral: lavar os dentes 

depois das refeições é uma regra a não esquecer. 

Dezembro chegou, a nossa escola vestiu-se de luz, de estrelas e de sonhos maravilhosos. A 

azáfama é grande, a carta ao Pai Natal é uma tarefa a não esquecer. 

No ar, o aroma a canela mistura-se com a vontade de partilhar com todos a alegria e a magia 

desta época.                                                                                          
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    Os alunos do 1.º ano da Escola da Relva 

festejaram o Dia Nacional da Água e da Música, 

na sala de aula, no passado dia 4 de Outubro. 

 

Água                                          

 

 

 

 Logo pela manhã, os alunos assistiram à história 

`` A menina gotinha de água “ e fizeram a sua 

ilustração. 

 

 

 

 

Em seguida, realizaram uma 

experiência para verificarem que nem 

tudo flutua na água. Os alunos foram 

alertados para a necessidade de poupar 

a água e para a sua importância na vida 

de todos os seres vivos.  

 

                                      
À tarde, os alunos entoaram uma 

canção alusiva à água e deste modo 

pretendeu-se despertar no aluno a 

sensibilidade musical.  
Se por um lado, a água é um bem 

essencial à vida dos seres vivos, de 

igual modo, a música é uma fonte de 

felicidade que combina os sons de 

uma forma agradável.    

Música 

Turma 1ºano                                                                                                                   
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Dia Mundial da Alimentação 
 
A nossa escola comemorou o Dia 

Mundial da Alimentação no dia 16 de 

outubro, como já é habitual.  

Para o fazermos, todas as turmas 

começaram a preparar o tema algum 

tempo antes. Fizemos bastantes 

pesquisas, aprendemos canções, etc. 

Entretanto combinamos que no próprio 

dia iriamos fazer um lanche saudável 

na escola.  

No dia anterior começamos a trazer 

laranjas para podermos fazer um sumo 

natural.  

 

 

 

Na tarde do dia dezasseis, foi uma 

alegria quando nós próprios, com a 

ajuda da professora, da d. Zélia e da d. 

Fátima, cortamos as laranjas e as 

esprememos, em espremedores 

manuais e elétricos. 

 

 

 

 

 Quando conseguimos encher um 

garrafão com o sumo de laranja, as 

senhoras auxiliares trouxeram uma 

travessa com sandes de fiambre e de 

queijo. 

 

 

 

Depois foi só lavar as mãos, sentar e 

saborear.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas que delicioso lanche! E saudável! 

 

 
Ditado Popular 

 

Laranja de manhã é ouro! 

Laranja à tarde é prata! 

Laranja à noite mata! 

 
 

Trabalho coletivo do 3.º ano. 
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Dia Mundial da Alimentação 

No dia 16 de outubro, todo o 

mundo chama a atenção das pessoas 

para a importância da alimentação. 

No entanto, ainda existem 

países onde morrem pessoas com a 

fome. Outras vão aos caixotes do lixo 

procurar comida. Mas há pessoas que 

comem demasiado e até estragam 

alguns alimentos. 

É preciso saber comer bem 

para aproveitar a energia que os 

alimentos saudáveis nos dão. Por isso, 

não devemos comer demasiado nem 

passar sem comer as refeições 

aconselháveis (o pequeno-almoço, o 

lanche da manhã, almoço, lanche da 

tarde e o jantar). 

A fome pode provocar doenças 

graves como por exemplo: 

desidratação, a subnutrição, etc. 

Assim como o exagero de comida 

provoca obesidade, doenças 

cardíacas, diabetes (às vezes) e 

outras.  

Se comermos bem, o nosso 

corpo cresce com boas defesas para 

podermos trabalhar e brincar com 

alegria. O que nos ajuda a fazer uma 

alimentação equilibrada é a roda dos 

alimentos. Ela mostra que devemos 

comer de todos os grupos mas, em 

maior quantidade, os vegetais, frutos 

e cereais, um pouco menos de 

lacticínios, peixe, carne e ovos e, 

ainda menos, gorduras. Devemos 

beber bastante água e fazer 

exercício físico. 

A Humanidade criou o “Dia 

Mundial da alimentação”, 16 de 

outubro para mostrar a importância 

dos alimentos na vida do ser humano. 

Texto coletivo do 3.º ano  
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O Magusto e a Feira do Outono 

 

    Os alunos da Escola da Relva prepararam o magusto uns dias antes com a 

leitura da Lenda do S. Martinho, a história da Maria Castanha, provérbios e canções. 

Com a ajuda das professoras, os alunos elaboraram uns cestinhos para as castanhas, 

reciclando pacotes de leite vazios. Eles ensaiaram canções com batimentos rítmicos, 

acompanhados com instrumentos musicais. 

    No dia 11 de novembro, os alunos fizeram atividades sobre o S. Martinho com 

escrita de textos, recitação de provérbios, pintura de desenhos…Nesse dia, as senhoras 

auxiliares acenderam uma fogueira para assar as castanhas que os alunos trouxeram 

de casa. Enquanto as castanhas assavam, os alunos cantavam as canções que 

ensaiaram, sendo acompanhadas pelos estoiros das castanhas. Depois de estarem 

assadas, as castanhas foram colocadas nos cestinhos. Os alunos deliciaram-se com as 

castanhas quentinhas e alguns até se enfarruscaram com as cinzas da fogueira. Só se 

viam os olhos a brilhar e os dentes muito brancos!  

    Nesse mesmo dia houve a Feira do outono com compotas de frutos desta 

época tais como a maçã e a abóbora. Estavam deliciosas! 

    Foi um dia muito divertido e delicioso! 
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Pai Natal!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muita música, teatro e alegria, animaram a nossa festinha de Natal! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pré 
 

 Nicole – 25 de setembro 

 Guilherme - 8 de outubro 
 Inês - 3 de novembro 
 Bia Cunha - 19 de novembro 
 Ana Sofia - 22 de dezembro 
 Rodrigo – 27 de outubro 

 

 

1º ano 

 

 Maria Fardilha – 02 de outubro 

 Ana Isabel Pinto – 18 de outubro 

 Leonardo Silva – 30 de novembro 

 Rodrigo Mendes – 11 de dezembro 

 Lucas Alves – 20 de dezembro 

 João Reis – 21 de dezembro 

 Rafael Soares – 27 de dezembro 

 Rosário – 21 de dezembro 

 

 

2º ano 
 

 José – 10 de setembro 

 Bruno – 14 de setembro 

 Joana – 28 de outubro 

 Leonor – 7 de novembro 

 Rita – 1 de dezembro 

 Gabriel – 21 de dezembro 

 Ana Beatriz – 23 de dezembro 

 João Pedro – 25 de dezembro 

 Beatriz – 27 de dezembro 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

3º ano 
 

 Rafael – 13 de novembro 

 João Paulo – 26 de novembro 

 Carolina Ramalho – 12 de 

dezembro 

 Carolina Rocha – 9 de dezembro 

 Marco – 16 de dezembro 

 André – 9 de outubro 

 
 
 
 

4º ano 

 
 Tiago – 5 de setembro 

 Solange – 15 de novembro 

 Marlene – 1 de dezembro 

 Pedro – 16 de dezembro 

 Cristiano – 19 de dezembro 

 Diogo – 21 de dezembro 

 Luís – 25 de dezembro 

 

 
 

 

 
Aniversários 1º período 

Agradecimentos 
 
Mais uma vez, a comunidade escolar agradece a todas as pessoas que, de forma 

directa ou indirecta, colaboram, apoiam… Enfim, agradece a todos os que tornam 

possível o nosso trabalho! Bem-haja! 

 

 


