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O feminismo é unha forma de vivir individualmente e de loitar colectivamente, dicía Simone

de Beauvoir, e eses foron dous grans de area que desde o colexio quixemos sumar á gran cau-

sa feminista. Partimos desde a nosa cidade,  A Coruña, e con ela fomos coñecendo as súas

mulleres: as de agora e as de antes. Mulleres que, cando sabemos das súas vidas, fannos me-

drar individualmente como persoas e colectivamente como colexio. Por iso, non soamente in-

vestigamos sobre as coruñesas e ampliamos a nosa mirada ás mulleres, en xeral. Mais, isto

non vai quedar aquí, por suposto, e no futuro seguiremos medrando no camiño da igualdade. 

Nesta edición da revista escolar O Noso Viveiro 2.0, contámosche só algunhas (todas non

caben, crenos) das experiencias que vivimos durante este curso. Todas as aulas idearon repor-

taxes que expresan o aprendido neste fermoso camiño.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/edlg
http://rakontopequeno.blogspot.com/
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A CORUÑA: UNHA CIDADE
EN FEMININO

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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A nosa cidade
5ºA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Os nenos e nenas de 4 anos
descubrimos este  ano a  fi-
gura  de  María  Pita  e,  con
ela, un pouco a historia da

nosa cidade e os sitios ma-
rabillosos  que  hai  nela.
Podes aproveitar e colorear
o mapa!
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4ºA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Descubrindo a cidade
Os nenos e nenas de 3 anos
aprendemos  o  nome  da
nosa cidade, así como algún
dos seus monumentos máis
característicos.  Tamén des-

cubrimos  que  aquí  viviron
mulleres  moi  relevantes
como María Pita ou María
Wonenburger,  a  científica
que estudou en Yale.
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Aprendemos a historia de María Pita e tamén quen foi María Wo-
nenburger que da nome a unha das rúas da nosa cidade.■

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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4ºB DE EDUCACIÓN INFANTIL

Camiñamos ata María Pita
Nesta  gran  andaina,  que
tiña como obxectivo coñe-
cer a heroína María Pita e a

nosa cidade, fixemos varias
paradas.  Aquí  tes  o  perco-
rrido.

Comezamos o curso amodiño botando as sementes do proxecto.
E, pouco a pouco, recollemos os primeiros froitos en forma de ven-
dima.

Polo camiño, como todo coruñés ou coruñesa que se prece, dis-
frazámonos de choqueiros e choqueiras. Mirade que pintas! :)
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E, por suposto, coñecemos a propia María Pita e a súa fermosa
historia.■

Atopámonos con moitas mulleres interesantes coma  Rosalía de
Castro ou María Victoria Moreno.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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5ºB DE EDUCACIÓN INFANTIL

Mercado das Conchiñas na clase
Que é iso do mercado? Os
nenos e nenas de 5º B so-
mos moi, pero que moi cu-
riosos  e  curiosas  e  decidi-

mos montar un mercado na
aula. Aquí cho contamos en
imaxes. Esperamos que che
guste tanto coma a nós.

Aproveitando que fomos ao mercado das Conchiñas, decidimos
recrear un mercado na nosa clase. O primeiro que fixemos, foi ela-
borar a lista da compra, decidindo o que queríamos mercar.

Logo pensamos onde mercar cada alimento.
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Por último, pedimos o que precisabamos e pagamos o que custa-
ba cada alimento. Foi moi divertido xogar co diñeiro, pasámolo xe-
nial!■

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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Ecosistemas coruñeses
5ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Desde  a  zona  de  Eirís,
podemos acadar unhas fer-
mosas vistas á ría do Burgo.
Coñeces  que  río  a  forma?

Así   é,  acertaches,  trátase
do río Mero. A clase inves-
tigou sobre el e aquí Uxúe
cho conta.

Nace  nos  Montes  da  Tieira
(Cesuras) e tras percorrer 41 km
desemboca no interior da ría do
Burgo. Atravesa os concellos de
Oza-Cesuras, Abegondo, Ber-
gondo, Cambre, Culleredo  e
Oleiros.

Nel está o encoro de Cecebre
e na súa confluencia co río Bar-
cés forma o lugar de importan-
cia  comunitaria  do  encoro  de
Abegondo-Cecebre,  que  per-
tence  na  súa  maior  parte  ao
concello de Abegondo.

En canto á  flora, seguindo os
cursos do río, hai liñas de bos-
que  de  ribeira  e  pequenos  ro-
dais de carballeira.

 Na  fauna do río hai ras, troi-
tas,  píntegas...  e,  no  espazo
protexido, contáronse unhas 200
especies de aves. No encoro de
Cecebre invernan arredor de 45
especies de aves acuáticas.Imaxe: https://www.aupadeportivo.com

Un parrulo asubión. Imaxe: http://www.gabdp.com.ar
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Salmón

Relación entre seres vivos (cadeas alimentarias)

Cadea terrestre: vexetais (xungo, esparganio…), libeliña, ra, an-
guía...

Cadea acuática: fitoplancton, zooplancton, troitiñas, salmón gran-
de, ser humano...■

O alumnado de 4ºB á beira do Río Mero este curso.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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2ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Nós somos o Dépor
Na  celebración  do  Entroi-
do, eliximos este tema por-
que  o  Dépor  é  o  equipo

máis  emblemático  da  nosa
cidade. Esta foi a nosa ho-
menaxe.

O nivel de segundo centrámonos no deporte e nas cores branco-
azul. Adaptamos a canción de Un barquito chiquitito á historia do
Dépor, para cantala na comparsa. Na clase, fixemos unha bandei-
ras coas cores do club.
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Vestímonos de xogadores e xogadoras e de seareiros e searei-
ras. As mestras, de fadas madriñas.

O día 9 de febreiro celebramos o Entroido no polideportivo do co-
lexio.

Desfilamos en comparsa ao son do  himno do Dépor. Primeiro,
para o resto de nenos e nenas e despois para os nosos familiares.■

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/galeria/displayimage.php?album=73&pos=30
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Que  non  sabes  quen  era
Hércules? Ese que dá nome
ao  faro  máis  famoso  do

mundo. Pois aquí tes un pe-
queno relato da súa apaixo-
nante vida.

Historia de Hércules
1ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Hai moitos anos, houbo un he-
roe na Coruña que se chamaba
Hércules  que  loitaba  contra  xi-
gantes  como  Xerión que  foi  o
máis difícil de derrotar.

Pero acabouno derrotando e A
Coruña chámase A Coruña pola
súa amada Crunia pero o nome
foise cambiando e quedou en A
Coruña.■Imaxe: http://mapio.net

Imaxe: http://popclassicsjg.blogspot.com
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4ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

María Pita
Unha  muller  brava!  Unha
muller  defensora  da  liber-

dade da Coruña. Unha pio-
neira, unha valente.

Quen foi?

María Pita encabezou o último asalto cando a escuadra inglesa
quixo tomar a cidade en 1589. Pero non loitou soa, senón con cen-
tos de homes en mulleres.

Imaxe: http://lagazetilla.es.

Visita dos nenos e nenas de 4ºA

Iniciamos o percorrido na praza de María Pita vendo a escultura
feita no seu honor, despois fixemos a ruta pola cidade vella paran-
do na Porta dos Aires e, finalmente, fomos ao Museo de María Pita
onde nos explicaron cousas relacionadas con ela e o seu contexto.
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Cidade da Coruña na época de María Pita (século XVI)

A poboación vivía en dous barrios:
• A cidade alta herdeira da época medieval, situábase dentro

dun recinto amurallado con varias portas que se pechaban po-
las noites. Alí vivían a fidalguía, funcionarios reais, artesáns...

• A pescadería onde vivía xente relacionada co comercio e o
mar.■

Detalle do cadro de F. Gutiérrez.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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2ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

As raíñas de España
Sabedes  cantas  mulleres
reinaron en España? Duran-
te máis ou menos 500 anos,
só  houbo  dúas  e  as  dúas,
curiosamente  chamábanse

Isabel.  Aquí  che  contamos
unha  investigación  que  fi-
xemos sobre a presenza da
muller  no  poder.  Dá  para
pensar, a verdade.

Ningunha das dúas o tivo sin-
xelo.  Isabel  I chegou  ao  trono
porque  o  seu  irmán,  Alfonso,
morreu  en  estrañas  circunstan-

cias (crese que foi envelenado)
e  houbo  unha  guerra  entre  os
partidarios de Isabel e os parti-
darios de Juana.

Isabel la Católica no Museo Nacional del Prado.
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Imaxe: Pinterest.

Isabel II chegou ao trono por-
que o seu pai, Fernando VII, de-
rogou a lei Sálica que era unha
lei  que  non  deixaba  reinar  as
mulleres  e  tamén  houbo  unha
guerra  entre  os  partidarios  de
Isabel e do seu tío Carlos, que
tamén quería ser rei.

Visita Real á Coruña

En  setembro de 1858,  Isabel
II  visitou A Coruña e  estivo  na
nosa cidade varios días. Viñeron

con ela algúns ministros e a súa
familia.

Contan que o pasaron moi ben
e que foron pescar sardiñas pre-
to do castelo de San Antón. Ade-
mais, inauguraron o ferrocarril a
Madrid.

A xente da Coruña estivo moi
contenta con esta visita e aplau-
diron moito cando a raíña vestiu
os  seus nenos co  traxe típico
galego.■

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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4ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

As rúas femininas da Coruña
Os rueiros  das  cidades  es-
tán cheos de nomes de per-
soeiros. Na clase, botámos-

lle  un  ollo  ao  da  Coruña
para decatármonos de algo
inxusto. Contámoscho. 

Imaxe: http://www.orangesmile.com.

Queremos falarche dun estudo
que  fixemos  sobre  as  rúas  da
Coruña.  Sabiades  que  temos
moi  poucas rúas dedicadas a
mulleres? Nós investigamos as

que hai na zona dos Mallos e A
Sardiñeira e  só  atopamos...
duás: a heroína liberal españo-
la, Mariana Pineda, e Sofía Ca-
sanova. 

Mariana Pineda pintada por Juan A. Vera Calvo.
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Imaxe: La Voz de Galicia.

Chamounos a atención  Sofía Casanova, porque foi unha muller
importante e coñecida na súa época e agora está un pouco esque-
cida.

A que non sabiades que foi a  primeira muller española en ser
correspondente de guerra no estranxeiro? Si, así foi. Durante a
Primeira Guerra Mundial.■

Portada de ABC coa crónica de Sofía Casanova.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
https://eldebatedehoy.es/historia/sofia-casanova/
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5ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Na nosa clase  estivemos a
coñecer  mulleres  científi-
cas.  Unha  delas  é  Marisol

Soengas.  Investigamos  so-
bre  a  súa  vida  e  aquí  cha
contamos.

Mulleres científicas: Marisol Soengas

Marisol  Soengas  naceu  en
Agolada  (Pontevedra)  no  ano
1968.  Filla de carpinteiro e ama
de casa, veciños da Coruña. Es-
tudou Bioloxía na Universidade
de Santiago e en Madrid.

Estivo  investigando  no  centro
dirixido  por  Margarita  Salas,
pioneira en España en estudos
de  bioloxía  molecular  e  micro-
bioloxía,  tamén  foi  a  primeira
española en integrarse na Aca-
demia de Ciencias de EE UU.
Tamén estivo en Holanda e de
alí ao Cold Spring Harbor Labo-
ratory, no estado de Nova York,
para  traballar  con mamíferos  e
centrarse no melanoma.

Na tese doutoral trataba de en-
tender como se produce a reco-
pilación do ADN nun laboratorio.

No  2008  volveu  a  España
considerando ao CNIO coma un
dos mellores centros de investi-
gación en modelos animais. É a
xefa  do  grupo de  Melanoma,
que conta con catorce membros.

No 2009, a prestixiosa revista
estadounidense  ‘Cancer  Cell’
concedeu unha das súas porta-
das ao seu traballo.

Imaxe: Atlántico Diario.

Imaxe: El País.
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Algúns  dos moitos  recoñece-
mentos ao seu traballo:

• En 2009, en Galicia fíxose-
lle entrega do 'Premio Jose-
fa  Wonenburger',  científica
que chegou a coñecer.

• En 2016, a Melanoma Re-
search  Alliance  concedelle
un  premio  a  un  consorcio
internacional  liderado  por
Soengas.

• En 2017,  Premio anual  de
la  Society  for  Melanoma

Research  ‘Estela  Medrano
Memorial Award’.

• En  2017,  a  Asociación  de
Executivas de Galicia  con-
cédelle o Premio Executiva
2017.

• Tamén  en  2017,  a  III  edi-
ción dos Premios Constan-
tes  y  Vitales,  iniciativa  de
La Sexta e a fundación AXA
recoñecen  un  recente  tra-
ballo como Mellor Investiga-
ción Biodémica do ano.

A súa é unha historia de loita contra os estereotipos, de abrir ca-
miños e de moito esforzo para ser a primeira. Non se sentiu dis-
criminada e tampouco deu opción a selo polo seu gran esforzo.
Nun ambiente tan masculinizado tivo que facerse oír, e vivir o pa-
ternalismo do director do departamento intentando sobreprotexela.
Despois, case sempre tivo profesoras e xefas mulleres e nunca es-
tivo nunha situación na que non se avaliase.■

Imaxe: La Voz de Galicia.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

VOZ NATURA
Nas aulas de 3º A e B, crea-
mos uns equipos para a for-
mación  sobre  coidado  do
noso  contorno,  dentro  das
claves  da  Redución,  Reci-
claxe  e  Reutilización  dos

residuos.  Os  equipos  están
integrados por 5 membros,
4 porteadores e 1 guía. Ao
cabo dunha semana forman
e  pasan  o  relevo  a  outro
grupo.

O noso distintivo é a gorra verde do colexio coa tarxeta de reci-
clado-reciclable.

Se conseguimos os obxectivos
do compromiso, obtemos o noso
carné. Nel, asinamos e escribi-
mos  a  data.  Queremos  seguir
alerta  e coidar  o noso planeta!
Creamos un  photocall decorado

con  flores  feitas  con  plásticos
reutilizados de envases.

Na exposición  de  Voz  Natura
convidamos os visitantes a com-
prometerse asinando a acredita-
ción de Coidador/a do Planeta.

A patrulla verde
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Convidamos tamén os compañeiros e compañeiras do colexio a
asinar o compromiso e recibir un diploma e... que che parece se
convences a amigos e parentes? Sería xenial! Anímate!■

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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6ºA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Separamos, reciclamos
As erres da economía circu-
lar, como xa dixemos, son:
Redución, Reciclaxe e Reu-
tilización. Pois nós este ano
escolar estivemos interiori-

zando  unha  estratexia  im-
portantísima para aprender-
mos a reciclar:  a clasifica-
ción  dos  residuos.  Mira
como o faciamos.

Paso 2

Ao final da semana, cando xa
están cheas, levámolas ao seu
contedor.

Paso 1

Na  clase,  temos  tres  pape-
leiras.  Cada unha serve  para
tirar  residuos diferentes:  orgá-
nicos,  plásticos  e  envases  e
papel.
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Paso 4

...que nos serve para alimentar as plantas do noso xardín.

Paso 3

Os restos da comida sérven-
nos para fabricar compost...

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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ESTUDO CANINO

6ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Que non sabes debuxar ani-
mais? Iso non pode conver-
terse nun problema e, polo
tanto,  a  compañeira  Lucía

Hernández fai un estupendo
estudo  de  como  debuxar,
neste caso concreto, un can-
ciño. Guau! 
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APOIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

FILOSOFÍA NO COLE
Coa  fala  estimulamos  as
habilidades de conceptuali-
zación,  investigación  e  ra-
zoamento  e  con  propostas

de  expresión  musical,  cor-
poral  e  plástica  favorece-
mos  as  habilidades  de  tra-
dución e interpretación.

Nas aulas de Educación Infan-
til, estamos practicando algo moi
útil  nesta  vida:  pensar.  Lemos
contos que nos serven para ini-
ciar pequenas conversas. Nesas
charlas, compartimos ideas, es-
tamos de acordo nunhas e non
tanto noutras.

As opinións son como os nari-
ces: todo o mundo ten unha.

Este, por exemplo, é un diálo-
go que tivemos logo de ler un li-
bro sobre sentimentos:

Mestre: Que facemos cos amigos?

Gabriel: Jugamos.

Paula: Respetamos.

Mestre: Que é respectar?

Paula: Respetar es...  atender a las co-

sas.

Mestre: Que máis facemos cos amigos?

Miguel: Divertirnos.

Alejandra: Paseamos.

Aiha: Compartimos los juguetes.

Cosmin: Ir de paseo con una chica.

Mestre: E non podes ir de paseo con un

chico?

Cosmin: No.

Arismendy:  Ah,  ¿y por qué tú  diste un

paseo conmigo?

Cosmin: Porque no puede.

Varios: Sí que puede.

Miguel:  Un  día  estaba  paseando  con

Aiha también. Jugando.

Arismendy: Si, porque tú y yo, Cosmin,

en el patio paseamos y jugamos.

Con imaxes como as que ve-
des,  finalmente,  repensamos  a
nosa  participación  nas  conver-
sas.■

+ INFO: A tropa de Paulo.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
http://atropadepaulo.blogspot.com.es/
http://atropadepaulo.blogspot.com/search/label/FILOSOF%C3%8DA%20PARA%20NENOS%2FAS
http://atropadepaulo.blogspot.com/search/label/FILOSOF%C3%8DA%20PARA%20NENOS%2FAS
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Os nenos e nenas de 4ºB de
EP cóntannos  por  que  lles

gustan  as  clases  desta  ini-
ciativa.

MUS-E

FUNDACIÓN PAIDEIA E FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN

O proxecto levouse a cabo no
centro ao longo dunha sesión os
xoves, comezando o día 30 de
novembro, ata completar un to-
tal de doce clases. Repartíronse
en dous bloques de seis,  dedi-
cadas á  danza (ata o Entroido)

e ao teatro (de febreiro a maio).
As aulas estiveron dirixidas por
dous profesionais expertos en
cada unha das devanditas disci-
plinas  artísticas:  María  Jesús
Raindo  (Danza),  Ramiro  Neira
(Teatro).

Querémosche falar do que vivi-
mos co proxecto MUS-E. 

Gustounos  moito  porque  nos
axudaba a  relaxarnos,  a coñe-

cernos mellor, ter máis imaxina-
ción e  divertirnos (mesmo un
día tivemos que subirnos ás me-
sas!). Foi xenial!■

http://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/mus-e/programa-mus-e-balance-la-coruna/
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LETRAS GALEGAS 2018

MARÍA VICTORIA MORENO
Co título  Unha historia de
amor con Galicia, no cole-
xio elaboramos entre todos

uns  carteis  onde  contaba-
mos  a  historia  de  María
Victoria. 

Os pósteres decoraron durante
unha  semanas  as  paredes  do
centro.  Pouco  a  pouco,  íannos
contando a súa vida, chegando
a  entender  como,  nacendo
fóra, de Galicia, chegou a es-
cribir na nosa lingua.

Pero  non  non  quedamos  aí,
senón  que  tamén  lemos e  re-
presentamos algúns dos seus
contos. Mesmo, un día alumna-
do de 5º e 6º de EP baixou a EI
para contárllelo ao seu xeito.

María Victoria Moreno escribiu
moitos libros para nenos e ne-
nas e nós non deixamos pasar a
ocasión  para  botarlles  un  ollo.
Por exemplo, estivemos a ler e
gozar dun libro fermosísimo:  O
Cataventos.■

+ INFO: LLGG 2018 na web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/letrasgalegas2018
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/carteismvmoreno
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/707
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/letrasgalegas2018
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QUERES BOTARLLE UNHAS RISAS, NON SI?

GALECHISTEANDO

Na clase, di a mestra:
—Pepiño,  que  lle  pasa  a  un

anaco de ferro se o deixamos un
tempo fóra?

—Oxídase, profe.
—E cun anaco de ouro?
—Desaparece axiña, profe.

Nicolás, 2ºA EP

Era un xogador de baloncesto
tan malo, tan malo que xogaba o
venres e acertaba o sábado.

Khalifa, 2ºA EP

Un amigo pregunta a outro que
se fixe se funcionan os intermi-
tentes. Este baixa e responde:

—Agora  si,  agora  non,  agora
si, agora non...

Nicolás, 2ºA EP

Un neno moi curioso vai e pre-
gúntalle a unha muller embara-
zada:

—Que ten vostede na barriga?
É tan grande!

A muller,  moi  agarimosa,  res-
ponde:

—Teño ao meu filliño que coi-
do e quero moito.

—E, se o quere tanto, por que
o comeu, logo?

Lorena, 2ºA EP

A profesora de Xeografía a Jai-
mito:

—Jaimito, onde está Italia?
—Na páxina 52 do libro, profe,

na páxina 52.
Lorena, 2ºA EP■

Xenios  do humor reunidos
e reunidas nas páxinas d’O

Noso Viveiro. Un luxo para
escachar coa risa. 
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Era tan  fraquiño,  tan  fraquiño
que quixo  quixo facer  un traxe
de mil raias e sobráronlle nove-
centas noventa e nove.

Noa, 4ºB EP

Chega un novo profesor novo
ao cole e di:

—Bos días, chámome Largo.
E dille Jaimito:
—Non se preocupe, hai tempo.

Lucía, 5ºB EP

—En que se  diferencia un ele-
fante dunha cama?

—En que o elefante é un pa-
quidermo e unha cama é paqui-
durmas.

Noa, 4ºB EP

Que se din dous espaguetes?
—¡Oye, mi cuerpo pide salsa!

Elisabeth, 4ºB EP

Dous tolos collen o coche do
director do manicomio e saen a
dar unha volta. Polo camiño, pa-
rolan:

—Que rápido  pasan  as  árbo-
res!

—Certo.  Volveremos en árbo-
re, entón.

Raquel, 4ºB EP

—Cal é o animal máis viejuno?
—A vaca porque está en bran-

co e negro.
Elisabeth, 4ºB EP

Un día,  un elefante e un rato
estaban nun ascensor:

—Que piso? —di o elefante.
E o rato contesta:
—A miña coliña!!!

Noa, 4ºB EP■

Imaxe: http://www.arasaac.org

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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Imaxe: https://astroperseo.org/

NARRATIVA DESDE O RAQUEL CAMACHO

RELATOS CURTOS
Cortázar  e  María  Victoria
xa teñen sucesores e  suce-
soras nisto de escribir histo-

rias.  Mira  que  delicia  de
contos imaxinaron nenos e
nenas do noso cole.

Malala

Ana era unha nena de 12 anos. Tiña cabelos loiros e ollos da cor
da abelá. Amaba a ciencia. De maior, quería ser astrofísica. 

Tiña un telescopio e con el, miraba as estrelas polas noites. Podía
pasar horas e horas contemplándoas. Era ademais unha estupenda
estudante.

Anos despois Ana estaba emocionada porque ía rematar o institu-
to e graduarse. Cando chegou a casa, a súa nai tivo unha chamada
e, cando oíu a noticia, puxo unha cara moi triste e preguntoulle se
estaba ben, pero nin sequera podía falar. Finalmente a nai comuni-
coulle que a súa avoa estaba maliña. Foron rapidamente ao hospi-
tal e díxolles o doutor:

—Lamento moito a súa perda. Fixemos o que puidemos.
Ana chorou como nunca antes. A súa avoa era moi importante

para ela.  Despois do acontecemento Ana miraba as estrelas todas
as noites, inclusive máis que antes. E sempre miraba a estrela más
brillante do ceo, Sirio. Cada vez que a miraba vía a imaxe da súa
avoa. Na universidade matriculouse en astrofísica. Chegou a ser
unha gran astrónoma e descubriu unha estrela nova a que lle puxo
o nome da súa avoa, Malala.

 Stefana Volontir, 5ºB EP 
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Loita por unha verza

Era unha vez un escaravello que tiña unha verza. Estaba tan boa
que comezou a comela e cando se deu de conta xa comera a me-
tade. Despois apareceu un verme e díxolle:

—Esta verza é miña. 
E o escaravello contestou:
—Non, non. Esta verza é miña.
E así todo o tempo pelexando por unha verza. Entón, chegou a

ovella e díxolles:
—Non vos podedes pelexar por unha verza. Compartídela e xa

está.
E os dous contestaron:
—Non!
Entón, dixo a ovella:
—Poñédevos debaixo do valado e solucionareino.
Puxéronse debaixo do valado e a ovella púxose a saltar unha,

dúas, tres e catro veces. Ao final, quedaron durmidos e a ovella le-
vou a verza, comeuna e quedou moi feliz.

Os outros dous, cando se levantaron, aprenderon que, se non é
para os dous, non é para ninguén.

Noa Vázquez, 4ºB EP 

Microrelato de cronopios 

Baseado nos personaxes de J. Cortázar.

O cronopio estaba enfadado por-
que non o empuxaban no bambán.
De  súpeto,  caeu  de  cabeza  e,  co
golpe,  dobrou  as  antenas.  Fíxose
unha  pupa nunha  das  súas  catro
pernas.

Que podería facer?
Gaia, que era doutora e sabía cu-

rar, miroulle o corazón e tapoulle a
ferida  cunha  tirita.  E  aí  a  tivo  ata
que lle curou.

Conto conxunto de 4ºB EI■ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
http://atropadepaulo.blogspot.com/2018/04/os-nosos-contos-de-cronopios.html
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Hai xente que di que a po-
esía  non serve para  moito.
Goza destes poemas e con-

venceraste de que a poesía
é unha arma cargada de fu-
turo. 

Dúas boliñas de pelo,

que te aloumiñan con 
sentimento.
Entras pola porta e a toda
velocidade, recíbente  
con amistade.
É un querer sen fin, que
de bágoas non me falen a 
min.
Son adorables todo o tempo,
cando os ves quedas contento.
Cando o día remata, estou 
desexando que xa sexa pola 
mañá, para velos gozar outra
vez e rir coma ninguén.

Uxía Sánchez, 5ºB EP

O meu gato

O meu gato é coma un trasno,
sempre  correndo  pola  rúa

abaixo.
Vaia sustos ma dá
cando salta pola ventá!
Ademais  o  meu  marabilloso

gato
axúdame a espantar os ratos.

Emma Vidal Verdes, 5ºB EP

Escribo na noite

mirando os morcegos,
escribo no día
pensando en Galicia

Escribo de pé
esperando o mencer,
escribo sentado
mirando ao prado.

Escribo e escribo
ata quedar farto,
e dende o meu cuarto
cun bico xa remato.

Unai Cereijo García, 5ºB EP

Galicia

Cando chove en Galicia
ocorre un río de emocións
e cando á fin sae o sol
quéimanos de amor.

O mar creando as ondas,
as ondas batendo nas rochas,
son o son máis fermoso
que en Galicia soa.

Alma Orozco 6ºB 

CERTAMIÑO POÉTICO

OS E AS RAPSODAS DA AGRA DO ORZÁN
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ALUMNADO QUE DEU OU
VAI DAR O GRAN SALTO

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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O  último  nivel  da  Educa-
ción  Infantil  afrontámolo
cun dobre sentimento. Tris-
tura  por  ir  deixando  atrás

unha  marabillosa  etapa  e
emoción por estar a piques
de chegar a unha nova. Este
foi o noso último ano.

O camiño para ser de primeira/o
6ºB DE EDUCACIÓN INFANTIL

Fixemos as cabazas
máis terroríficas do 

Samaín.

Celebramos un Nadal dándolle
un novo uso os plásticos.

Soubemos que dos 
nosos bulbos saían 

flores fermosas.
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No Día do Libro
cos e coas maiores.

Decoramos o Maio para celebrar
a a primavera. 

Coñecemos A Coruña en mil excursións!

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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...lendo mooooito!

O  pallaso  Moita-Risa axudounos a entrar con alegría todos os
días do curso.

Seguro que pensas que co-
mezar unha nova etapa re-
sulta  sinxelo,  non si?  Pois
debedes  saber  que  foi  un

traballo  longo  e  difícil  e,
por  iso,  apaixonante  e  di-
vertido. Aquí cho contamos
de xeito resumido. 

Xa somos de primeira/o
1ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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...e decorando o Maio 
coas nosas flores.■

...sendo Rosalía.

...falando cos 
Reis Magos.

...co autor de Marcopola 
na biblio.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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Seremos de primeira/o
6ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Vaia  salto  imos  dar!  Nada
máis  nin  nada  menos  que
cambiar de etapa e de cen-
tro. A vida vainos mudar e
xa non seremos os mesmos

e as mesmas. Ao igual que
non o eramos cando chega-
mos  ao  Raquel  Camacho.
Con  estas  verbas  sentidas
recordámolo.

O meu paso polo Raquel Ca-
macho foi  moi  interesante, por-
que eu levaba desde pequeniño
aquí  e  tiven  que  marchar  a
Noruega  por  algunhas  que  ou-
tras  circunstancias.  Así  que,
cando volvín, os meus pais me-
téronme  no  CEIP  Alborada.
Pero,  un  ano  máis  tarde,  mu-
dámonos  cerca  do  Raquel  Ca-
macho  e  volvín...  e  encontrei-
me coa miña profesora de In-
fantil! 

Izan

O meu paso polo Raquel Ca-
macho foi divertido, cunha chea
de  experiencias.  Neste  colexio
coñecín  aos  meus  mellores
amigos e algún que outro profe-
sor que me caía ben. Aprendín
moitas cousas que me servirán
de moito e outras que non tanto,
pero, sobre todo, aprendín a ser
boa persoa e a compartir.

Claudia

Un dos  meus  recordos  do
colexio  é,  en  segundo,  cando
me fixeron o meu primeiro exa-
me.  Cando  nolo  entregaron
unha compañeira sacara 2,75 e
estaba  moi  alegre;  en  cambio,
eu como sacara un 6,5  estaba
triste... Agora xa estou en sexto
e  pronto  comenzo  unha  nova
etapa  no  IES  Agra  do  Orzán.
Teño moitas ganas! Pero o meu
paso polo colexio foi  moi  agra-
dable e con recordos moi bos.

Andrea

Aínda que pensamos que cada
curso é  máis  difícil,  non é  así!
Porque  seguimos  cos  nosos
amigos e compañeiros.  O cole-
xio  é  como  un  videoxogo:
cada  curso  é  un  nivel...  Pero,
non como os  xogos que xoga-
mos cando nos aburrimos, non!
Como un xogo educativo.

Sara
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Foi moi especial porque, ade-
mais  de  que  aprendín  moito,
coñecín  os  que  agora  son  os
meus  amigos  e  son  moi  im-
portantes  para  min.  Paseino
xenial  aínda que haxa que es-
tudar...

Alejandra 

O  meu  paso  polo  Raquel
Camacho foi incrible. Coñecín a
moitos nenos e profesores que
influíron na miña vida no colexio.
Gustáronme  as  excursións  e
non me gusta  que só teñamos
30  minutos  de  recreo. Teño
compañeiros  cos  que  levo
con eles desde os 3 anos! Fi-

xen murais, bailes de fin de cur-
so,  participei  en  concursos  de
debuxo  e  moitas  outras  cou-
sas... Dou as grazas a este cole-
xio por abrirme as portas do fu-
turo...

Mouhamed

O meu paso polo Raquel Ca-
macho foi unha experiencia alu-
cinante. Aínda que non me gus-
tan  os  exames,  fixen  moitos
amigos, fun a moitas saídas e ti-
ven moita sorte porque me toca-
ron uns profesores que me axu-
daron moito.

Ainhoa■

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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VEÑA, A VER SE ES QUEN DE RESOLVELOS!

PASATEMPOS
Sopa de letras

Atopa neste barullo de letras o nome de 6 museos da nosa cida-
de:

As 7 diferenzas

Velaí unhas imaxes de María Victoria Moreno, atopa nelas as sete
diferenzas:
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Encrucillado

Completa  neste  encrucillado os nomes de varias  coruñesas e
coruñeses destacados:

1. Actual ministra de economía.
2. Escritor e poeta autor, entre outros, de O lapis do carpinteiro.

Este ano visitou o noso cole.
3. Afamada cantante de pop ex-compoñente do grupo “Olé Olé”.
4. Capitá do Paris Saint Germain Féminines e da selección es-

pañola de fútbol.
5. Actor coñecido por películas coma e series como  Palmeiras

na neve.
6. Regatista campioa de España, de Europa, mundial e medalla

de ouro olímpica.

Xeroglífico

—Onde é o concerto de hoxe?

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
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A XENTE DA LITERATURA ACOMPÁÑANOS

ESCRITORES/AS DE VISITA NO NOSO COLE

Ao  longo  deste  curso,  houbo
un continuo ir e vir de escritores
e escritoras na biblioteca do co-
lexio. Coa mediación das edito-
riais Anaya e Xerais, o alumna-
do puido gozar  da palabra dos
que escriben palabras. Faláron-
nos dos seus libros  (que esta-
mos a  traballar  no  colexio,  por
certo),  dos seus personaxes e,
por suposto, da vida.

Manuel  Rivas imaxinaba  en
Twitter, xusto o día que nos visi-
tou,  a  literatura  como  hábitat
sentipensante e  sentíase  orgu-
lloso de estar na biblioteca dun
colexio con xente marabillosa de
30 nacionalidades de orixe.

Outro  escritor  que  acudiu  foi
Jacobo  Fdez.  Serrano.  Tamén
Ana  Alonso ou  María  Canosa,
que veu  falarnos de Megumi, a

súa especial cazadora de estre-
las

Mónica  Rodríguez,  autora  de
Alma y la isla, estaba segura de
que no colexio a súa protagonis-
ta sentiríase coma na súa casa.

E  Fina Casalderrey visitounos
a  comezos  de  xuño.   Veu  na
compaña  da  memoria  da  súa
prezada María   Victoria Moreno   e
canto aprendemos. Coñecemos
unha María Victoria  nena,  ado-
lescente, adulta... a unha persoa
xenerosa e inventora  de soños
que levaba aos seus libros.■

Na  nosa  biblioteca,  houbo
un continuo ir e vir de xen-
te  da  arte.  Cando  marcha-

ban,  levaban  consigo  algo
de nós e,  por suposto,  nós
deles e delas.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/letrasgalegas2018
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/letrasgalegas2018
http://bibliotkrc.blogspot.com/2018/06/recomendamos_11.html
http://bibliotkrc.blogspot.com/2018/03/a-escritora-monica-rodriguez-na-nosa.html
http://bibliotkrc.blogspot.com/2017/11/estivo-connosco-escritora-maria-canosa.html
http://bibliotkrc.blogspot.com/2015/10/venres-de-poesia.html
http://bibliotkrc.blogspot.com/2018/03/jacobo-fernandez-serrano-visitou-nosa.html
https://twitter.com/Rivasbarrs/status/968581685536313344/photo/1
https://twitter.com/Rivasbarrs/status/968581685536313344/photo/1
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/631
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CRÍTICA DE CINE

AS CURTAS DOS RAKONTOS
Nos  blogs  da  biblio,  o
Rakonto e  o  Rakonto  Pe-
queno, tes cada semana uns
vídeos  marabillosos.  Al-
gúns deles son adaptacións

de contos coñecidos por to-
dos e todas nós. Nicolás Vi-
llanueva de 2ºB de EP viu
un  deles  e  cóntacho  aquí.
Ilustra Mohamed Dieye.

Míster Corvo

Este conto trata dun pastor e un
corvo. O pastor tocaba a frauta no
monte  e  acercouse  o  corvo.  O
pastor viulle unha espiña cravada
na pata e quitoulla. O corvo mar-
chou  e  levou  a  espiña  á  casa
dunha avoíña. O corvo ía de casa
en casa e trocaba o que deixaba
por  outras  pertenzas  que  as
avoíñas tiñan. Ao final do conto, o
corvo  ía  acompañado  dunha
rapaza que se atopou co pastor.
O corvo pediulle a frauta do pas-
tor e foina tocando.■

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
http://atropadepaulo.blogspot.com/2018/04/os-nosos-contos-de-cronopios.html
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RECOMENDACIÓNS LECTORAS

QUE LER NO VERÁN?
No  verán  hai  tempo  para
todo:  para  xogar,  para  ir
praia,  para  pasear  polo
monte...  mesmo  para  abu-
rrirse. Outra cousa divertida

que podes facer é coller un
libro, buscar unha boa som-
bra e sentar a gozar da lec-
tura.  Non digas  que non é
un planazo!

Educación Infantil

OS LAPIS PRIMOS de J.A. Ra-
mírez Lozano e Natalie Pudalov.
Que pasaría  se  tivésemos que
escribir cos primos dos lapis?
+ INFO: OQO

1º e 2º de E. Primaria

A PANTASMA DA TORRE de
Lourdes Maceiras.  Mariña e os
seus amigos queren saber se é
verdade que hai pantasmas.
+ INFO: Edicións Xerais

3º e 4º de E. Primaria

MURIEL de  María  Canosa.  A
vida  de  Muriel  volveu  mudar
cando coñeceu un raposo de so-
rriso enigmático e a Fígaro.
+ INFO: Edicións   Xerais  

5º e 6º de E. Primaria

FÓRA DO NORMAL de  María
Reimóndez. Premio Agustín Fer-
nández Paz de narrativa infantil
e xuvenil
+ INFO: Edicións Xerais ■

https://www.xerais.gal/libro.php?id=5498356
https://www.xerais.gal/libro.php?id=4675812
https://www.xerais.gal/libro.php?id=4675812
https://www.xerais.gal/libro.php?id=2475331
http://oqo.es/gl/produto/os-lapis-primos/
http://oqo.es/gl/produto/os-lapis-primos/
https://www.xerais.gal/libro.php?id=2475331
https://www.xerais.gal/libro.php?id=4675812
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5498356
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Educación Infantil

EL DÍA EN QUE LOS CRAYO-
NES de Oliver Jeffers. As ceras
de cor están molestas con Dun-
can e fanllo saber por carta.
+ INFO:  Fondo de   C  ultura   E  con.  

1º e 2º de E. Primaria

EL LOBO  CON  BOTAS de  El
Hematocrítico. Lobito Feroz é o
maior  admirador  de  Gato  con
Botas, a estrela infantil de moda.
+ INFO: Editorial Anaya.

3º e 4º de E. Primaria

EL ÚLTIMO VIOLÍN de  Anna
Manso. O pai de Octavio traballa
como lutier e cre que é un labor
importantísimo.
+ INFO: Edi  torial Anaya  

5º e 6º de E. Primaria

OTRO MUNDO A LA VUELTA E
LA ESQUINA de Violeta Monre-
al.  Alma Envilo  e Enzo pensan
que un mundo mellor é posible.
+ INFO: Edi  torial     Anaya  ■

Imaxe: Arasaac.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/revistaescolaronosoviveiro
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1571212
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1571212
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1571212
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1556188
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1556188
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1525208
https://www.fondodeculturaeconomica.com/DetalleEd.aspx?ctit=100774E
https://www.fondodeculturaeconomica.com/DetalleEd.aspx?ctit=100774E
https://www.fondodeculturaeconomica.com/DetalleEd.aspx?ctit=100774E
https://www.fondodeculturaeconomica.com/DetalleEd.aspx?ctit=100774E
https://www.fondodeculturaeconomica.com/DetalleEd.aspx?ctit=100774E
https://www.fondodeculturaeconomica.com/DetalleEd.aspx?ctit=100774E
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1525208
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1556188
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1571212
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www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamachowww.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho
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http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/extraescolares
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/taxonomy/term/82
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/taxonomy/term/83%2093
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/711
http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/taxonomy/term/92
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/710
http://rakontopequeno.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/servizoscomplementarios
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/servizoscomplementarios
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/extraescolares
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/e-dixgal-implantacion-do-libro-dixital-nos-centros-educativos

	A CORUÑA: UNHA CIDADE EN FEMININO
	Alumnado que deu ou vai dar o gran salto
	A nosa cidade
	Descubrindo a cidade
	Camiñamos ata María Pita
	Mercado das Conchiñas na clase
	Ecosistemas coruñeses
	Nós somos o Dépor
	Historia de Hércules
	María Pita
	As raíñas de España
	As rúas femininas da Coruña
	Mulleres científicas: Marisol Soengas

	VOZ NATURA
	A patrulla verde
	Separamos, reciclamos

	ESTUDO CANINO
	Filosofía no cole
	mus-e
	María victoria moreno
	galechisteando
	Relatos curtos
	Certamiño poético
	O camiño para ser de primeira/o
	Xa somos de primeira/o
	Seremos de primeira/o

	pasatempos
	Escritores/as de visita no noso cole
	As curtas dos rakontos
	Que ler no verán?
	Diapositiva 1

