
o mes de Novembro, a castaña, nai e filla do Ncastiñeiro, recupera a importancia que o 
millo e a pataca lle arrebataron nas lareiras 

galegas hai varios séculos. Por iso, no CEIP Pio XII 
celebramos a festa do Magosto no   mes de Novembro.
O aire das noites frías de Novembro,  levou  en 
Galicia o recendo das castañas asadas. O Magosto 
era a época que os galegos elexían para honrar as 
colleitas, despois do equinocio, un costume que nestes 
últimos anos se intenta recuperar.
A castaña é a raíña neste tempo. Para asar as 
castañas,  colócase sobre o chan a foupa, que é unha 
agulla de piñeiro, toxo ou loureiro, e enriba póñense  
as castañas.

O MAGOSTO 5ºC
Logo préndese lume, que representa o Deus Sol 
purificador e cando se apaguen as lapas, as 
castañas xa están listas para comer.
No Pío XII celebramos o Magosto o día  15 de 
Novembro e os nen@s non faltamos ao divertido 
costume de comer as castañas e xogar aos xogos 
tradicionais.
Os nen@s de 5º C estamos a traballar nun 
Obradoiro de  Expresión escrita para aprender a 
expresarnos mellor.  Ata o dagora, fixemos Poesías, 
Trinomios, Redaccións Alfabéticas, e co motivo da 
celebración do Magosto, fixemos un Pictograma e 
un cómic  que expoñemos  de seguido.
Xa veredes que divertido!!!

O Magosto é unha festa típica galega. Nela cómense                    asadas.

Para facelas ponse nunha                     un                     e enriba

unha                    con                     dentro. 

Hai que facerlle un                  ás castañas porque se non estouran. 

Espérase a que se asen e logo pélanse e cómense. 

No colexio as                  ásanse á parrilla. Dende alí os profesores

tráenas nun caldeiro e nós, collémolas e metémolas no noso                   de 

papel  que fixemos anteriormente na clase. Comémolas, ledos, e cando nos 

cansamos de comer, xogamos por alí un pouco ata que nos chamen para 

xogar a                  , os                   , a                     e moitos máis!

Se queremos que a mañá  pase voando, esta é a mellor “clase” que temos.
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