
 

 

Toén, 07/04/2020 

Ola nenas e nenos,  mamás e papás : 

O mes de maio no cole é o MeS DaS LeTrAs.   

Comezamos celebrando o día dos maios, que en Ourense 

teñen unha fonda tradición e que , este ano, coma tantas 

outras actividades que adoitabamos  realizar  entre todxs, 

fixestes dende a vosa casa.  

A que vos resultou unha tarefa moi divertida ir buscar os 

materiais ao monte, montar a estrutura e decorala con 

follas, flores, bugallos ...? E logo,  escribir as coplas...que coma todo dende marzo,  

xiran en torno a este “habitante” que se instalou entre nós e puxo a nosa vida 

patas arriba. 

  Dende a biblioteca  queremos que sigades entretidxs 

durante este mes . 

 Imos celebrar o DIA DAS  LETRAS GALEGAS , non como 

en anos anteriores...  pero queremos que o espíritu da 

nosa romaría esté no ambiente. Que a vivamos como a 

grande familia que somos pero  cada un dende a súa 

casa.  

Por iso queremos propor  unhas  tarefas  , que de 

seguro vos van gustar. 

1. A bailar... 

Que vos parece se poñedes a música da Muiñeira de Chantada e vos 

gravades bailando un cachiño? Coma se estiveramos no cole… Ataviadxs cos 

traxes de ir á romaría,  por suposto. 

Os mais pequenos e os que nunca viviron a nosa Romaría  das Letras, poden 

ver as de anos anteriores no Bloguesquío para elixir vestimenta 
https://bloguesquio.blogspot.com/search/label/Letras%20Galegas 

  

Cando rematedes, mandádeo ao correo e, con 

todas as aportacións das familias editaremos 

un video  conxunto. 
 

2. Ricardo Carvalho Calero 

Para esta actividade, que imos propoñer  tamén 

https://bloguesquio.blogspot.com/search/label/Letras%20Galegas


 

 

ás Bibliotecas doutros coles de Ourense e doutras cidades de Galicia para facer 
unha actividade interbibliotecaria, primeiro tendes que investigar..  
 
Hai unha rúa en Ourense dedicada  a Ricardo Carballo Calero, pero  onde está ?  
Podedes buscar en Google maps e tratar de localizala.. 
E despois, como a rúa está nun lugar  bastante aberto, sen 
aglomeración de edificios altos...  
Que vos parecería un día que viñerades  ata Ourense ,   
facer unha excursión ata alí coa familia e recitar un  poema , 
tocar ou cantar unha canción,  ler un parágrafo dalgunha 
das súas obras ...   
Podemos  levar flores,  globos ... e deixalos alí coma homenaxe a este home que 
fixo tanto pola nosa lingua. 
Logo, todos eses vídeos mandariámosllos ás súas fillas para que vexan a 
fermosa homenaxe que preparamos. 

 

 

3. Xogos 

No Bloguesquío colgaremos algúns xogos e outros materiais compartidos 

por outras Bibliotecas escolares que, de seguro, vos van gustar e ides 

aprender moito sobre este autor dun xeito divertido.  

 

4. Artistas 

- Temos localizados xa a varios voluntarios que 

nos van ofrecer unha  pequena peza musical tocando a 

gaita galega ou outro instrumento, pero todxs vos podedes 

participar, so tendes que avisarnos e mandarnos o video . 

- Tamén queremos facer un mural colaborativo 

co retrato de Carballo Calero (que vos mandaremos axiña) 

decorado por todxs vos do xeito que máis vos guste e 

empregando a técnica ou os materiais que prefirades. 

5. Contos 

Colgaremos no Bloguesquío uns contos que nos enviou a nosa amiga Sabela 

Gago para celebrar esta data. 

 

DIRECCIÓN de CORREO para envíos: quedanacasa@gmail.com 

   

As mestras e mestras do CEIP Saco e Arce e 

o Equipo de Biblioteca e  de Dinamización Lingüística 

mailto:quedanacasa@gmail.com

