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Obras no Colexio

OBRAS NO COLEXIO
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Obras no Colexio
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No Albergue da Marina...

NO ALBERGUE
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King Ball

KING BALL
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Magosto, Samaín e Halloween

HALLOWEEN
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Magosto, Samaín e Halloween

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/378

MAGOSTO

SAMAÍN
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HISTORIA DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Educación primaria 5º curso
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Educación primaria 5º curso

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/400

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2015
XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE
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Adiós, ríos; adios, fontes;

Adiós, ríos; adios, fontes;

adiós, regatos pequenos

adeus vistas dos meus ollos

non sei cando nos veremos

Miña terra, miña terra,

terra onde me eu criei 

hortiña que quero tanto

figueiriñas que prantei

Prados, ríos, arboredas

casiña do meu contento

pinares que move o vento

paxariños piadores

Educación primaria 3º e 4º cursos - Rosalía de Castro
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Muiño dos castañares

noites claras do luar

Campaniñas timbradoiras

da igresiña do lugar

Amoriñas das silveiras

que eu lle daba o meu amor

caminiños entre o millo

adiós para sempre, adiós!

Adiós gloria, adiós contento!

Deixo a casa onde nacín

deixo a aldea que conoso,

por un mundo que non vin

Educación primaria 3º e 4º cursos - Rosalía de Castro
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Educación infantil 4º curso
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Educación infantil 6º curso
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Nadal

NADAL



Nadal

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/386
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Partimos dun libro que falaba do daba unha nova alegría que compartía 

león de Correos escribimos con nós.

postais ás mamás,mercamos os Cando, xa, tódalas nais contestaron, 

selos nunha Mini-oficina de comezamos a escribir aos pais. 

Correos improvisada na clase, Desta vez, cada un de nós levabamos 

no peto 0,42 euros. Fomos ata 

a Oficina de Correos e cada un 

mercamos o noso selo. 

e saímos ata o 
Acompañáronn

buzón a botalas 
os os rapaces 

cartas
de 1º. 

e a esperar...e 
Logo 

chegou Manolo, 
camiñamos ata 

xefe de reparto 
o buzón e alí

de Correos, que ca 
Manolo abriuno e puidemos ver coma era 

mesma ilusión ca 
por dentro. 

nós, dispúxose a 
A continuación paseamos ata a Oficina 

de Reparto, onde entendimos coma se vir ao Colexio a 

entregar todas as 

cartas que ían 

chegando para os 

rapaces...porque as 

nais contestaron, 

cunhas cartas igual de 

fermosas e 

emocionantes cas dos 

seus fillos.

Ata tocoume a mín, 

unha carta 

misteriosa que 

chegou dende 

Ferrol, a miña 

terra.

Cada día 

Manolo nos 

,

...

, 

Educación primaria 2º curso

O león de Correos
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Educación primaria 2º curso

que están a traballar "Camiñando pola

rúa".

Dende aquí dar as gracias a Manolo pola 

súa paciencia, amabilidade e cariño

que mostrou hacia os nosos rapaces. 

Agora nos están a chegar as respostas 

dos papás, cuánta emoción hai en cada 

carta.

Non queremos acabar esta historia sen 

distribuían as cartas nos seus mencionar ao noso compañeiro Valentín

casilleiros, por rúas... cos seus que como non puido participar da 

números e todo.O carro do carteiro ía actividade decidimos escribir cada un 

cheo de "atados" que son as cartas de nós unha carta para él...22 cartas!!! 

dunha rúa suxeitas todas cunha goma. que Manolo entregoulle persoalmente

A moto gustounos moito e as chuches as na súa casa. Esperamos que disfrutaras 

que nos invitaron tamén. ca súa lectura e que o curso próximo

Por último, regaláronnos un comic sobre poidas estar de novo con nós. Bicos de 

todos para Valentín.

Grazas a tódalas nais e pais e a Manolo 

por compartir con nós momentos de

ilusión e de moita emoción.

Correos que limos

e comentamos á volta, xa na clase.

Pasamos unha mañá estupenda, os de 

2ºenviando as nosas postais aos pais e 

os de 1º repasando o rueiro de Sada, 

ese que tan ben coñecen polo proxecto 

 

Luisa e os alumnos de 2º E.P.
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Entroido

ENTROIDO



Entroido

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/39219



En galego

Contos de Entroido

Día da árbore

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/396

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/397
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En galego

Tamén en galego

Letras Galegas

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/400

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/398
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Educación infantil 5º curso

Este ano conmemorouse o 120 aniversario da 
primeira exposición de Pablo Picasso que tivo lugar 
na rúa Real da Coruña.
Os nenos e nenas da clase de 4 anos ademais de 
asistir a unha actividade na sede de Afundación 
sobre Picasso e o seu mestre na Coruña Isidoro 
Brocos, pintaron cadros de dito
autor.
-Flores exóticas,1907. Período cubista.
-O bañista,1928, A nadadora,1929 e 
Busto de muller,1935. Todos eles 
comprendidos dentro do período 
surrealista.

TODO NENO É UN ARTISTA
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Educación infantil 5º curso
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Educación primaria 4º curso

PICASSO 

NA CORUÑA
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Educación primaria 6º curso

O MEU PASO POLO COLEXIO DE

SADA Y SUS CONTORNOS

Eu levo no colexio CEIP Sada y sus  A sensación que teño é moi extraña, 

Contornos dende o ano 2006. Agora porque sinto tristeza  por deixar o cole, 

estamos no 2015, a punto de rematar o aínda que sei que sempre estará aquí para 

curso e ir ao instituto.En todos estes anos, poder visitalo;  tamén sinto alegría porque 

tiven moitos compañeiros, cos que pasei e no instituto coñecerei novos amigos aos 

paso moi bos momentos; e moitos que lles poderei contar cousas sobre Sada 

profesores que ensináronme un montón de y sus Contornos. Pero a pesar de todo iso, 

cousas: as matemáticas, as linguas, a eu, creo que a sensación de estar neste 

música, a ximnasia, o coñecemento... colexio, coñecer tantos amigos e 

profesores, todas as excursións, e TODO o 
Eu, persoalmente, se puidera pedir un 

que me pasou aquí, só a terei unha vez na 
desexo para o cole antes de irme, pediría 

vida, porque foron as miñas primeiras 
que a ampliación se rematase pronto, para 

experencias; e todo iso sempre o lembrarei! 
que os nenos que seguen neste colexio 

Xa que os considero a todos coma se foran 
teñan o ximnasio e un comedor;  que o 

a miña segunda familia. Así que aínda que 
chan se arreglase, porque agora, se nos 

sinta un pouco de tristeza por deixalo, o 
caemos, nos facemos moito dano;etc.  

cole me deixa unha boa sensación e centos 
porque eu desexo o mellor para este cole 

de experiencias que nunca esquecerei na 
no que vivín tantas experiencias, porque 

vida. E levarei todo iso no corazón para 
sempre estiven moi agusto aquí, rodeado 

sempre.
de todos os meus amigos. Eu seguramente 

cando poda visitarei o cole para saludar a Iago (6º e. primaria)

outros alumnos e para contarlles aos 

profesores que tal me vai.
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Educación primaria 1º curso

Os nenos e nenas de Primeiro este curso aprendemos moitas 

sobre a nosa “vila Sada” a traves do Proxecto : 

Camiñando pola Rúa. 

Aquí podedes ver alguns dos nosos traballos:
 

Lenda da Pena das Agullas e Monte Quenlle
 

Chegada de Cartas do Traballamos con mapas 

Buho Beto

da Vila de Sada .

 

Escribimos o noso Libro

Viaxeiro:Camiñando Pola Rúa   Saída a Vila de Sada.
http://caminandopolarua.blogspot.com.es/
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Educación primaria 6º curso

EXCURSIÓN FIN DE PRIMARIA
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Merendas saudables

http://merendassaudables.blogspot.com.es/

MERENDAS SAUDABLES
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Merendas saudables
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Madriñas e padriños lectores

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/399

Madriñas e padriños
lectores
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Asociación de nais e pais

O curso 2014/2015 foi un curso de cambios. 
Comezamos no Albergue, que foi por segunda vez 
para nós un cole no que, a pesar das estreiteces das 
aulas, aproveitamos o espazo e o tempo para facer 
da necesidade virtude. Foi un traslado accidentado, 
pero finalmente todo foi indo ao rego e cando 
voltamos inauguramos o novo aulario que substituíu 
aqueles pavillóns prefabricados que durante tantos 
anos tocou aturar. 

Estamos logo xa coa primeira fase do traballo 
rematada. Temos aulas novas, temos espazos 
accesibles e adaptados e temos unha grande 
satisfacción nese sentido. Sen embargo, temos 
aínda tamén moito por facer: pequenas melloras e 
amaños en materia de seguridade e a prometida 
cuberta que permita aos nenos e nenas facer a 
actividade de educación física no inverno, cousa que 
na actualidade non poden facer. Queda por diante 
no tempo tamén a segunda fase que nos permitirá 
dispor dunhas instalación completas e axeitadas 
para o noso centro.

Durante o curso, ademais de todas as cuestión 
relativas ao propio centro, fixemos todas as outras 
tarefas habituais: actividades extraescolares 
(limitadas este ano polos traslados), festas, 
calendarios, colaboración co comedor, xestión do 
banco de libros… Como novidade, a axuda para 
material escolar que quería contribuír a facilitar ás 
nosas familias socias o inicio de curso.

Tamén como cada ano, tócanos despedir a “fornada” 
de sexto curso. Estamos seguros de que levarán 
este centro no corazón e que a súa andaina no 
instituto será moi positiva. Queremos finalizar 
lembrando a forza de ser non un colexio, senón 
unha comunidade educativa. Nunha 
comunidade hai nenos, nenas, pais, 
nais, avós, avoas, profesorado, 
persoal de mantemento, 
dirección… e o total é moito maior 
que a suma de todos nós. Somos 
comunidade e ese é o noso valor. 
Que pasedes un feliz verán.
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Balor na acción dunha cadeira

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/390

Balor na acción dunha cadeira. A historia dos emigrantes sadensenses en Nova York
que fundaron a Sociedade Sada y sus Contornos e construíron nos anos 20 do pasado século o noso 
colexio.
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