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 A revista “Aloumiños” chega este ano ás vosas mans nun contexto totalmente distinto ao 

habitual e como despedida a un curso que empezou coma calquera outro, pero rematou 

marcado por unha pandemia que fará que sexa difícil de esquecer. 

Ata marzo, todos tivemos tempo de traballar e pasalo ben, de estudar e coñecer cousas novas. 

As excursións, os obradoiros, o día a día nas clases a carón do compañeiros/as, deixáronnos, 

sen dúbida, un bo sabor de boca neses primeiros meses que nos axudaron a afrontar con máis 

forza a nova realidade que se nos presentou a partir do día 13 de marzo, coa declaración do 

estado de alarma e o ter que abandonar o centro educativo.  

Nestes momentos nos que a nosa vida cambiou. Agardamos que con esta revista teñamos a 

oportunidade de non deixar no esquecemento eses amigos/as que estiveron compartindo as 

horas connosco, eses mestres/as que nos acompañaron na nosa aprendizaxe e esas actividades 

que nos fixeron disfrutar, aprender e mellorar.  

Mención especial debemos facer aquí aos nenos e nenas de 6º que nos deixan para continuar 

os seus estudos no instituto, un acontecemento triste todos os anos pero esta vez aínda nos 

deixa máis tristura porque non puidemos despedirnos deles como se merecen:  co seu gran 

festival, coa festa da pizza, cos nosos bicos e apertas… Prodúcenos moito pesar despedilos así. 

A revista ten dúas funcións: dar a coñecer aos demais os nosos traballos e os nosos esforzos ao 

longo do curso e gardar para nós as fotos dos mellores momentos. Entre esas fotos están, por 

suposto, os nosos alumnos/as de 3 anos que este ano se incorporaron ao centro para ledicia de 

todos nós. Benvidos/as! 

Unha aperta para todos e moito ánimo, que xa queda un día menos para recuperar as nosas 

rutinas. 

 



VISITA de LUIS ZAHERA ao COLEXIO 
 

Rematamos o trimestre  recibindo 

a visita do actor Luís Zahera, que conta 

cun GOYA como mellor actor de reparto 

pola súa escena do balcón na película 

“El reino” , pola que xa gañara o 

premio FEROZ 2019, dentro da seu 

extensa filmografía ao longo da súa 

traxectoria nas artes escénicas.  

O alumnado montou un vídeo 

sobre o actor coa información recollida 

da súa traxectoria artística que se  

proxectou ao principio. Montaxe do lumnado.  

 

Luís Zahera compartiu con nós unha xornada, que se fixo moi 

curta, na que 

contestou 

moreas de 

preguntas do 

máis variadas 

unha tras outra 

e sen perder o 

sorriso. 

 

 

VISITA DE LUIS ZAHERA AO COLEXIO 

http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d309010939kP1063286151o2l1/1920-presentacin-lus-zahera
https://www.youtube.com/watch?v=GRyI-TCm2Mk
https://www.youtube.com/watch?v=L50ytlMDClc
http://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d309166841k6309652o2l1/1920-lzahera-montaxe-multimedia
https://1.bp.blogspot.com/-FjJVlH7OfKg/XhdjhEgTT0I/AAAAAAAAC7o/ax8lY1rIDeQ7NxaiJXydHMyDE5KYzSVMgCLcBGAsYHQ/s1600/1920+L.+Zahera+Entrada.jpg


Soubemos de 

primeira man detalles 

sobre o que máis lle 

gustaba da súa 

profesión como actor.  

 

Apuntou información do que supón unha rodaxe e todas as profesións 

que xiran a súa redor, a terminoloxía que usan nas rodaxes. 

Considérase un gran afortunado na súa 

profesión por poder vivir exclusivamente 

do seu traballo como actor.  

 Petróleo, en Mareas Vivas é o 

papel que lembra con máis agarimo, mais 

o traballo que máis lle gusta é o que está 

por vir... 

Comentou que nos seus papeis tocáballe case sempre ou morrer, ou 

matar ao actor/actriz protagonista.  

 

Felicitou aos 

artistas que fixeron 

caricaturas da súa 

faciana, botou unhas 

risas mirándoas con 

moita atención, 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv5Pj26WgXw
http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d309426643kP1078356796o2l1/1920-lzahera-de-maior-quera-ser
http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d309426643kP1078356796o2l1/1920-lzahera-de-maior-quera-ser
http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d309426643kP1078356796o2l1/1920-lzahera-de-maior-quera-ser


comentando que algunhas delas tiñan un 

parecido bastante interesante. 

Agasallámolo cun cadro feito cunha 

caricatura súa co nome do colexio e a 

data do encontro. 

Malia ser case sempre o malo da 

película, na vida real é todo o contrario. 

Todo o mundo quedou encantado coa 

súa amabilidade, sinxeleza, proximidade e simpatía.   

Retratouse, sempre cun sorriso, con todo o alumnado clase a clase. 

Deixou as pegadas das súas mans, 

para o noso paseo da fama, e unha 

dedicatoria que 

quedarán como 

lembranza desta 

memorable visita.   

https://1.bp.blogspot.com/-RdnqliYRvwg/XhTXRmkfNJI/AAAAAAAAC6Y/L_C4pTjJisIYK0ySqpV8-N8-Z_PWETvhwCEwYBhgL/s1600/1920+Estrella+Castro.jpg
http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d309434523kP1006996467o2l1/1920-lzahera-grupos
http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d309434523kP1006996467o2l1/1920-lzahera-grupos


	 No cole encántanos que 
as familias participen e, 

grazas a súa axuda, 
levamos a cabo 

diferentes obradoiros 
coas nenas e nenos de 

educación infantil. 

	

PELAMOS E 
CORTAMOS 

DIFERENTES FROITAS 
DE TEMPADA: KIWIS, 
CAQUIS, PLÁTANOS, 

PERAS,… 

ESPETAMOS AS 
FROITAS EN PAUS 

DE BROCHETA 

E POR ÚLTIMO 
BOTÁMOSLLE 
CHOCOLATE!! 

ESTABAN 
BOÍSIMAS!! 

 



	

	 	

Patricia contounos o conto de 
“Pelos Tortos” e despois fixemos 
unhas pantasmas cunha pintura 

máxica que alumea na 
escuridade!! ENCANTOUNOS!! 

	

Coa axuda das familias 
elaboramos os nosos 
disfraces de Entroido!! 

QUEDARON 
CHULÍSIMOS!!! 



	

	 	
Coa axuda de Paula 

fixemos unhas árbores de 
Nadal chulísimas!! 

Non lles faltaba detalle! 

Canto traballamos!! 

Viviana ensinounos a facer uns 
adornos para a nosa árbore! 

Mirade que chulos!! 

PASÁMOLO XENIAL!! 



	

	 	

Os pais de Lois viñeron con 
Sabela, a súa irmá, a 

teatralizar un conto titulado 
"A princesa metesustos" na 
que a protagonista era, nin 

máis nin menos, que 
Sabela, a princesa coa boca 

de fresa!! 

 

Logo, fixemos unha 
manualidade, que consistía 

en pintar, con pintura de 
dedos, o país dos ventos 

que saía no conto.  

	

Para merendar, a familia 
de Lois convidounos a 

fresas, en honor a Sabela, 
a princesa da boca de 

fresa. 
Que boas estaban!! 

	



	

	 	
Vivi ensinounos a facer neve 

mesturando auga e 
bicarbonato!! 

Tamén fixemos bonecos de 
neve con elementos naturais! 

Encantounos!! 



 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fixemos una chea de obradoiros terroríficos… 
 
 

 

  

 
   

 
 
 

Pasámolo de medo no 
Samaín. 
 
O colexio encheuse 
de vampiros, bruxas, 
esqueletos, momias… 
 



Pasamos polo túnel do medo. Mirade o vídeo para coñecelo! 
 

 
 
 

 
 
 
Se queredes pasar máis medo, pinchade na seguinte imaxe para ver máis fotos. 
 
 
 

 

E para rematar 
nomeouse aos 

gañadorxs de cabazas. 
 

A que son orixinais? 

https://drive.google.com/file/d/1u-JEGqGl8lFhdTN-pcaOh4LTuRqvpyz2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4ogJku_7LVd7G1hFZ5CsVmnoX3-LhAa/view?usp=sharing


 

https://drive.google.com/file/d/11qSdsg_XBOnhJ9F4hfQnq1L2_o09ad8-/view?usp=sharing


	

E chegou unha das 
nosas festas favoritas!! 

O ENTROIDO!! 
Este ano os nosos traxes 
estaban inspirados nos 
nosos proxectos do 
trimestre!! 

Quedaron chulísimos, 
verdade?? 

 

	



Disfrutamos do 
desfile, a corrida do 
galo, as regueifas, 

as merendas en 
familia… 

 
E finalmente 

despedimos o 
Entroido co enterro 

da sardiña!! 

	

https://drive.google.com/file/d/1O33yFrqau7JPjNYfdBrQZVDrN29jyKa3/view?usp=sharing


	
Os cativos e cativas de educación infantil, fomos a 
Pontevedra ao teatro, a ver unha obra titulada "O 

lobo e a lúa" que nos encantou.  
Logo fomos ata o parque da Alameda a merendar 

e a xogar un pouco. 
 

Que ben o pasamos!!! 
Botade unha ollada!! 

	

https://drive.google.com/file/d/1ftGvrCY6lpevCJ8FgMGpOTTH35eLP27c/view?usp=sharing


 
	
	
	
	

	

 
Unha das saídas 

que máis nos 
gustou deste curso 

foi a visita ao 
PARQUE 

ARQUEOLÓXICO 
DA ARTE 

RUPESTRE DE 
CAMPO 

LAMEIRO. 
  

Que ben o 
pasamos!! 

Coñecemos as 
súas costumes, 
vimos as súas 

casas, fabricamos 
a nosa propia 

pintura con 
pedras, e ata 

vimos 
petroglifos!!! 
Foi xenial!! 

	

https://drive.google.com/file/d/1d941eWpGx8pjj7cfmTO1eRYrG1ARRRFC/view?usp=sharing


Mércores de
froita

PROPOSTA DA 

MESTRA NATALIA

Cuns pexegos e unha cenoria

pódeche saír este divertido e

orixinal paxariño.

PROPOSTA DA

MESTRA MARIÁN

Cun melón, unha cenoria e unha

cabaciña pódeche saír este bufo tan

graciosiño.

POSTRES  CON  FROITAS  DE  1 º  E  2 º  DE  EDUCACIÓN  PR IMARIA

https://drive.google.com/file/d/1DPtQsRpNMBDxOv0d92sK4Wom4bZlj8Ds/view?usp=sharing


falando coas mans! 
Aprendemos lingua de signos  

 
Co obxectivo de 
coñecer a cultura 
xorda e a lingua 
que estas persoas 
empregan, nace o 
proxecto Falando 
coas mans! A 

través deste, o alumnado de 3º e 6º do CEIP DE 
Ponte Sampaio achegouse un pouco máis a unha 
lingua que emprega un canle distinto ó oral, pois 
trátase dunha lingua viso-xestual. No 
desenvolvemento do proxecto realizáronse distintas 
fases nas que o alumnado coñeceu tanto a historia 
desta prezada lingua como a súa execución. Así, na 
primeira parte realizouse unha dinámica de 
sensibilización coa temática para poñerse no lugar 
destas persoas que, en moitas ocasións, séntense 
desprezadas. Posteriormente detectamos as ideas 
previas de todos e todas seguindo unhas estratexias 
cooperativas para ter clara a cuestión de “que 



sabemos?” e así partir dese coñecemento. De seguido 
pasouse á indagación do contido a través da busca 
de información sobre a cultura da Lingua de Signos 
Española (LSE) e todo o que esta rodea para 
achegarnos xa á fase final do proxecto, a práctica. 

Nesta última parte o alumnado de 3º aprendeu os 
saúdos e presentacións , as cores, os días da 

semana... mentres que os nenos e nenas de 6º 
traballaron tamén o 
vocabulario referente á familia 
e ós adxectivos (de carácter e 
físicos). Tódolos nenos e 
nenas aprenderon unha 
morea de cousas, verdade?  

 
Preme na seguinte imaxe e 

descobre algunhas fotografías 
do proceso!  
  

https://drive.google.com/file/d/1ODLdUJvK7PjuPjzc8x8-LUUkJhc5Tenx/view?usp=sharing


A todos os nenos e 
nenas encántalle 
tocar e manipular 
coas mans. 

En 1º coñecemos 
decenas e 
aprendemos a 
sumar e a restar
con depresores e
palillos.  
          

 

 

 

 

 

 

 

A todos os nenos e 
nenas encántalle 
tocar e manipular 

coñecemos ás 
decenas e 
aprendemos a 

e a restar 
con depresores e 

 



Tamén manipulamos 
cousas, como vinagre 
e ósos, que a algúns 
deunos un pouco de 
noxo. 

A outros encantoulles 
facer o experimento 
de descalcificación 
dun óso (óso de polo). 

Sabíamos que os lácteos como o leite e os 
iogures apórtannos
teñamos uns ósos fortes e resistentes. 

Resultou que 
flexibles porque o
calcio. 

Queredes ver máis fotos? Clicade 

manipulamos 
vinagre 

e ósos, que a algúns 
un pouco de 

A outros encantoulles 
facer o experimento 
de descalcificación 
dun óso (óso de polo).  

mos que os lácteos como o leite e os 
rtannos calcio, o que fai que 

teñamos uns ósos fortes e resistentes.  

Os nenos e nenas de 
1º meteron os ósos en 
vinagre durante 4 
semanas. 
Cambiáronlle
vinagre cada semana.

 os ósos volvéronse brandos e 
flexibles porque o vinagre sacoulles

Queredes ver máis fotos? Clicade  

mos que os lácteos como o leite e os 
que fai que 

 

nenos e nenas de 
meteron os ósos en 

gre durante 4 

ronlle o 
vinagre cada semana. 

brandos e 
s todo o 

https://drive.google.com/file/d/1g2KNqTOo4FOhg6PVdpK1KTrb02Lv5s_V/view?usp=sharing


Los genios de las palabras

https://anyflip.com/ewsex/exbo/


 

 

 Un curso atípico este que nos tocou vivir por causas do coronavirus, pero aínda así conseguimos sacarlle 

moito proveito… antes de do 13 marzo e despois do 13 de marzo no que se declara o Estado de Alarma e 

aquilo que pareceu tan divertido de ir para casa uns días, resulta que non o foi tanto. Pero de todo se 

aprende nenos/as e este ano todos aprendemos moito. 

Clica nas letras de cada un dos bocadillos para ver os traballos e as fotos de cada un dos temas. 

Aprendemos a facer 

resumos de Ciencias da 

Natureza en grupos… e a 

valorar o traballo e o 

esforzo do noso equipo e 

do dos demais. 

Recibimos algunhas 

visitas no centro para 

aprendermos máis dos 

almorzos cooperativos, 

das terapias caninas ou 

do Efecto PO2. 

Tamén saímos do centro en 

algunhas ocasións para ir a 

correos, para ir almorzar, 

para ir ao teatro… 

Fixemos cartaces 

contra a Violencia 

de Xénero porque é 

un tema que nos 

preocupa moito. 

Aprendemos a 

facer poemas 

collage e 

redactamos a 

receita da 

amizade. 

As clases de plática eran do máis 

divertido da semana: traballamos o círculo 

cromático, fixemos collage, elaboramos 

murais, traballamos a Kandinsky ou a Andy 

Warhol, experimentamos con texturas… 

Fixemos os 

nosos maios e as 

súas cantigas. 

Celebramos o 

amigo invisible 

no Nadal. 

https://docs.google.com/presentation/d/1D5SrE-5qHMmFod8mKb8U05NM42Gy6KJvhvAhuPwI0BQ/edit?usp=sharing
https://online.anyflip.com/zdehy/pqyf/
https://online.anyflip.com/zdehy/puhu/
https://docs.google.com/presentation/d/1GGzZjZz8JKZRgnANPo4LxCjbvfI92INJsSNBSBLr5O8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ab1rcU7xHyTCkhfIY7JsdWSsH_2VXGotejtWlgzcs34/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10J5HmuAGAyXlfopLMmK-HFAECkqDY7-L/view?usp=sharing
https://online.anyflip.com/zdehy/zehx/mobile/index.html
https://docs.google.com/presentation/d/14T8LjO5ATpLSZNiL9jVNRiFoGrQwBNMPhKYUh8edTv0/edit?usp=sharing


 

https://drive.google.com/file/d/19IgU9OQZQQ7HqUkeJzAuqEh0Nzt3EXX2/view?usp=sharing


Cómo podemos axudar aos nenos e nenas do Sáhara? 

Os nenos e nenas Saharauis viven no Sáhara. Alí vai moita calor e polas noites 
moito frío, xa que o pobo saharaui vive nun deserto que está en Arxelia (África). 

Ademais do clima extremo, as condicións de vida do pobo Saharaui non son moi 
boas, pois viven en campamentos de refuxiados. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o verán, xa que vai moita calor e moitos nenos e nenas o pasan moi mal, en 

España creouse un programa chamado “Vacacións en Paz”, que consiste en que os 
nenos e nenas (menores de idade) sexan acollidos por unha familia durante dous 
meses, aquí, en España. 

 
Neste tempo as familias intentan que os nenos e as nenas Saharauis gocen dos veráns 
en España, e que as familias traten de divertilos moito durante os dous meses. Por 
exemplo: lévanos ao parque acuático, a tomar un xeado, a xogar ao parque, etc... E 
ademais pasan revisións médicas, así como tamén perfeccionan o español, que alí é 

o idioma que aprenden no cole. 
 
 
Se estades interesados en acoller un neno ou nena Saharaui en Galicia podedes 
contactar co programa de “Vacacións en Paz” aquí: https://sogaps.org/gl/ 

 

 

Alba Agulla Rodríguez, 5º Primaria 

https://sogaps.org/gl/


 

 

Xa sabedes que pechou ant ic ipadamente O 

SALÓN p o l o  c o r o n av i r u s .  Mo i t o s  c o l ex i o s  

quedaron sen poder  gozar das xenia l idades 

desta XXI edic ión.  Aínda así,  déronl le  a vol ta a 

toda a programación presencia l   deste ano 

para facer O SALÓN VIRTUAL.  

   Nós,  t ivemos a grandís ima sor te de ser  

unha das pr imeiras quendas de v is i tas 

escolares xa que ese mesmo venres pechou.  

Esta edic ión dedicouse ao   HUMOR.  

ORBIL,  que viñera no mes de febreiro ao 

colexio,  rec ib iunos con moito agar imo a todos 

nós.  

Tareixa e Xacobe d e Pavís Pavós 

engaio laron ao a lumnado de 1º  e 2º curso cos 

seus contos e as súas h is tor ias.  

O alumnado de infant i l  gozou con contos  

Div id íronnos en grupos para i r  aos 

obradoiros,  ver  a exposic ión,  v is i tar  as 

salas e os recunchos acompañados polo 

moni torado do SALÓN.  

Est ivemos co i lustrador  Kiko da Silva .  

de Andrea Bayer un grupo e o out ro 

con María de Migallas.  Pasárono ao 

grande.  

O alumnado de 5º e 6º v is i taron polo 

miúdo a sala MUVi,  na que se podía ver  a 

evoluc ión dos videoxogos .   

Case ao f inal do percorr ido,  

local izamos o noso t rabal lo .   

Visita  a  O SALÓN  

https://www.salondolibro.gal/salon-virtual/
https://www.salondolibro.gal/salon-virtual/
http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d328615473kP1070052060o2l1/1920-saln-do-libro-visita


Para facer o noso traballo da biblioteca para 
o Salón, optamos pola retranca galega 
escollendo debuxos de Castelao en “Cousas da 
Vida”. Logo de presentarlles algunhas das súas 
ilustracións (sen texto), o alumnado Voluntario de 
5º e 6º  propuxo textos alternativos para elas. 

O resultado desta actividade foi unha 
composición de nove  follas con dúas 
ilustracións, nas que por un lado podíase ver a 
serigrafía coa caricatura mailo seu texto orixinal e 
pola outra cara o debuxo “tuneado” cos textos 
escollidos polo alumnado. 

A forma de presentalo foi variando a medida 
que xurdían propostas para a construción 
tridimensional na houbera unha visión do traballo 
o máis axeitada posible.  

A estrutura escollida foi un cabalete no que 
pendular todas as viñetas de tal xeito que xiraran 
e puidera verse o contraste entre a orixinal e a 
versión infantil actual. Houbo que medir a 
conciencia as distancias entre ilustracións para 
que ao xirar non se tocaran e tiveran o peso 
preciso para non tocarse entre si.  

Paralelamente nas outras clases foron 
mergullando nos xornais que tiñamos no colexio 
e outros moitos da casa para atopar esas tiras de 
humor, viñetas e chistes que sempre acompañan 
aos xornais; neste caso de Dávila, Pinto & 
Chinto a maioría. 

Unha vez localizados houbo equipos 
recortando e outros grupos pegando tira a tira de 
humor  por toda a estrutura do cabalete. 

Desgraciadamente por mor da Covid-19 non 
poderemos gozar do traballo no colexio, xa coas 
medidas adoptadas para a hixienización do 
espazo onde estaban as distintas creacións 
escolares estragáronse sen remedio. 

O MUNDO DO HUMOR é o  t í t u l o  
dun l ibro de chis tes fe i to por 1º curso 
de pr imar ia.  Na aula escr ib i ron e 
i lust raron unha morea deles.   

VIÑETAS   de CASTELAO 

http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d328576425kP1147875054o2l1/1920-o-saln-o-humor
http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d328735193kP1137371058o2l1/1920-o-saln-castelao


DÍA DAS LETRAS GALEGAS

1 7  D E  M A I O  D E  2 0 2 0

VERSIONADO DE PORTADAS
DE LIBROS EN LINGUA

GALEGA.

Para celebrar o día das letras galegas os

nenos e nenas de segundo de primaria do CEIP

de Ponte Sampaio realizaron unha actividad

lúdica que consistía en versionar a portada do

seu libro favorito de lingua galega.

Para iso, empregaron o que tiñan por casa, un

pouco de imaxinación e creatividade e algo de

tecnoloxía... e aquí tedes os resultados.

 

 

VERS IONADO

DO  L IBRO

FEL IZ  FEROZ  

 O  LOB IÑO

RIQUIÑO  

POR  RAÚL

CURRÁS .

e



versionado.

O traballo do libro de Cocorico é

de Diego Rodríguez. O conto trata

sobre  Cocorico que é un  polliño

que vive feliz coa súa nai. Un día,

Mamá Galiña vai facer un biscoito e

o  polliño, para axudar a preparalo,

sae a buscar leña. Cando está en

plena faena, aparece un gato

enorme e malvado que llo quere

comer; pero  Cocorico consegue

salvar a vida prometéndolle a

metade do biscoito. Pasado o

perigo, o  glotón de  Cocorico

esquece o trato.

 

A versión que vedes a man dereita

e con fondo verde está feita por

Eloy sobre o conto de  Ingo e

Drago da Colección do Barco de

Vapor. É unha tenra historia sobre

a amizade entre un neno e un 

 dragón.

 

E, por último, nesta páxina

atoparedes o  versionado do conto

da Verdadeira historia da

Caparuchiña Vermella da Editorial

Kalandraka por parte de Celia.

AS PORTADAS
DOS SEUS

LIBROS
FAVORITOS EN

LINGUA
GALEGA 

Nesta páxina podedes observar os

seguintes  versionados:

Na cabeceira podedes apreciar o

que fixo Andrea do seu libro

favorito que se titula  1 pulga, 5

amigos e un  tandem de Fina

Casalderrey. Este libro busca que os

futuros adolescentes baixo ningún

concepto queiran asemellarse ao

protagonista que é un diaño tan

malvado que non fai máis que

cometer barbaridades relacionadas

coa seguridade viaria.

 

A seguinte versión é a de Mateo do

famoso libro de  Caparuchiña

Vermella. Nesta ocasión a familia de

Mateo non quixo perderse a

oportunidade de formar parte do  



de area circular.

 

Debaixo deste, podedes atopar o

traballo de Alba sobre o  líbro De

que cor é un bico? A protagonista

do conto é Minimoni e encántalle

pintar mil cousas de cores. Pero

nunca pintou un bico. De que cor

será? Vermello, verde...

 

Ao final da páxina a man  dereita

poderedes gozar do  versionado de

Mar do seu libro favorito Violeta

non  é violenta. Violeta só foi de

cor violeta o día en que naceu.

Agora é unha nena de oito anos que

busca un nome para o seu futuro

irmán, ao que a súa nai leva nunha

barriga inmensa en forma de globo

aerostático. 

Ante este acontecemento, Violeta

teme que a súa nai quéiraa un

pouco menos.

 

E, por último,Tres trebellos máxicos

de Noa. Conta tres historias que se

titulan O Iinvento, Cando o robot e

A vasoira máxica. Se queredes

saber máis debedes de ler o libro.

 

 

A actividade causou tanto furor que

aínda non terminamos. A clase de 2º

involucrouse con esta divertida

actividade e fixeron todos estes máis.

Na parte superior da páxina podedes

gozar do  versionado de Atehenea do

seu libro favorito Oso

Atrapabolboretas. Trata sobre un oso

que vivía no bosque. O que máis lle

gustaba era andar de paseo, botar

unha soneca ao pé do lago e

coleccionar cousas que atopaba entre

as árbores. Un día apareceu un

ganapán no alto dunha rama. —Que

podería facer con isto?

 

A continuación, está o  versionado do

libro  Titiriticircus realizado por

Beltrán. Este libro conta a historia de

dous traballadores dun circo que

rememoran coas súas marionetas de

fíos, os éxitos do seu pasado na pista 

 



AS   PITAS  BAIXO A  CHOIVA 
Ricardo Carballo Calero  

  ESTE TRIMESTRE NON 

QUEDOU OUTRA QUE  

CAMBIAR  TOTALMENTE  A 

PROGRAMACIÓN  DAS 

ACTIVIDADES  PARA 

CONMEMORACIÓNS COMO O 

DÍA   DAS   LETRAS   GALEGAS,   

ESTE ANO  ADICADO  A 

 RICARDO 

 CARBALLO  

CALERO.  

  

QUERIAMOS TER  

RABALLADO NAS TRES AULAS 

DE INFANTIL  O CONTO DO 

AUTOR  HOMENAXEADO: 

      A TRAVÉS DO BLOG, 

FACILITAMOS O ENLACE 

PARA VER UN  VÍDEO DO 

CONTO NA INTERNET. 

https://ospequesdepontesampaio.blogspot.com/2020/05/a-maxia-das-pitas.html
https://ospequesdepontesampaio.blogspot.com/2020/05/a-maxia-das-pitas.html
https://bibliopinco.blogspot.com/2020/05/dia-das-letras-galegas_17.html
https://youtu.be/ogNyVLuvjzo
https://bibliopinco.blogspot.com/2020/05/dia-das-letras-galegas_17.html


 

TODO ESTO NON SERÍA 

POSIBLE  SEN  TER   A   

COLABORACIÓN 

INESTIMABLE DAS FAMILIAS, 

SEN AS QUE NON 

PODERIAMOS TER MANTIDO 

O CONTACTO COS SEUS 

FILLOS E FILLAS QUE TANTO 

BOTAMOS DE MENOS.  

GRACIÑAS  FAMILIAS 

 

PROPUXEMOS A 

REALIZACIÓN DUNHA  

ACTIVIDADE PLÁSTICA  

CUN TOQUE MÁXICO DE 

PINGAS  E  PITAS . 

PARA MOSTRA UN BOTÓN...  

AQUÍ  PODEDES  VER  A 

MARAVILLOSA  RESPOSTA  

“CONFINADA “ DAS NOSAS 

ALUMNAS E ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN  INFANTIL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

6º Primaria 

Informática 



AI, A VIDA! 
 
 

Ai, a vida! 
Que cousa bonita é! 
Os animais pasean polos 
campos 
E se miran as flores florecer 
 
Ai, a vida! 
Es o máis bonito do mundo 
Cando os paxariños cantan 
De alegría eu me inundo 
 
Ai, a vida! 
Que cousa bonita é! 
Todos os días o penso  
Nada máis poñerme en pé 
 
Sempre que abro a xanela 
Podo ver a luz do sol 
Non hai nada máis fermoso, 
Alédame o corazón 
  
Ai, a vida! 
Que cousa bonita é! 
Gústame acompañala 
E ver as estrelas caer 
 
Cando cantaba 
A vida me alegraba 
Cando lle falaba 
De min se namoraba 
 
Ai, a vida! 
Que cousa bonita é! 
Sendo por ti moi amado 
Dou a vida por mirarte 
 
 
 
 
 
 
 

E a intensidade  
Unha luz que me dá  
A opción de poder fuxir 
De poder escapar 
 

 
Ai, a vida! 
Que cousa bonita é! 
Sempre tés un gran día 
Se empezas con bo pé 
 
Ai, a vida! 
Que cousa bonita é! 
E non hai persoa no mundo 
Que o poida esquecer 

 
Ai, a vida! 
Que cousa bonita é! 
Cantando, bailando 
na punta do pé 
 
Brincando, xogando 
Sorrindo moi ledos 
Porque estamos xuntos, 
Porque nos queremos! 
 
Ai, a vida! 
Que cousa bonita é! 
Paxariños cantando 
Nas pólas da árbore 
 
Nenos e nenas xogando na praia 
Barcos polo mar navegando 
Nenos e nenas nadando na auga 
Que ben o están pasando! 
 
 
 
 
Poema feito polo alumnado de 5º de Ed. 
Primaria

 



Vale! Ya 

me alejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinde 

desinfectar 

a praia! 

Praia 

desinfectada, 

chicos! 

 Vale! Ya 

me alejo. 

Sepárate, tenemos 

que mantener la 

distancia, porque nos 

podemos contagiar 

con el Covid-19.  

 

Muy bien! 

A jugar! 
Bien!!! 
Goool!!! 

Nooo!!! 

5º Primaria 

Informática 



http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d329445025k3983206o2l1/n
http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-Maker/d329445025k3983206o2l1/n
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