
 

 

Queridos alumnos e alumnas:  

Como vai o curso? Preparados para afrontar o último esforzo do trimestre? Ánimo!, 

xa pronto chegan as vacacións do Nadal para descansar e desfrutar das festa!  

Como vai a vosa investigación sobre o tesouro atopado no patio? Investigástedes 

moito sobre os obxectos atopados? Espero que si e que axiña poidades compartir 

con todos e todas as vosas aprendizaxes.  Eu quero compartir con todos e todas 

algo que aprendín recentemente: AS PERSOAS NON TEÑEN 

LÍMITE SE TEÑEN VONTADE. 

Como seguro recordades, o 3 de decembro 

conmemórase o Día Internacional das 

Persoas con Discapacidade. Que sabedes 

sobre este día? Sobre as persoas con discapacidade?  

Pedídelle aos vosos titores e titoras que vos conten o conte 

de “ O reino dos mil chanzos” e descubriredes a fermosa 

historia de Agostiña, unha valente cabaleira moi capaz.  

E se vos gustou o conto anímovos a participar nun concurso! Queredes colaborar? 

Trataríase de facer un fermoso debuxo, unha vez lido o conto e traballado entre 

toda a clase,   sobre o conto e/ou a valente personaxe que aparece no mesmo.  

O debuxo o podedes facer de xeito individual ou colectivo, no tamaño que máis 

vos guste e cos materias que queirades. Todos os participantes seredes agasallados  

cun diploma e as vosas creacións serán expostas no colexio e amosadas á 

Comunidade Educativa a través do Blog de Orientación. O debuxo máis bonito 

formará parte da postal de Nadal coa que o noso centro felicitará as Festas a toda 

a Comunidade Educativa.  

Ademais , as profes Pilar, Susana, Nanda, Rocío e Esther están a facer un fermoso 

Castelo que se decorará coas mensaxes, ideas, palabras… que queirades 

compartir entorno ás persoas con discapacidade, a idea de diversidade coma un 

valor, o respecto ás diferencias…  

Seremos tan capaces e soñadores como Agostiña? Que pensades? Poderíamos 

construír entre todos unha escola sen chanzos? Sen ogros? De cores?  

Que vos parece esta idea…? O VALES, O REINO DOS MIL SOÑADORES!  

Eu penso que podemos se o facemos todos xunt@s! Empuñemos 

as nosas “armas” para acadalo! Que se vos ocorre? 

No Departamento de Orientación esperamos as vosas 

aportacións. 

 Bicos e abrazos.  

     Lucía 


