
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP SANTA RITA 



 
 
 

EDITORIAL  ………………………………..... 2   
APTC-CH?.............................................3 
UXÍO NOVONEYRA………………..………5 
HABÍA UNHA VEZ…………………..……. 7 
NOVAS………………………………….……….…21 
CELEBRACIÓNS………………………......22 
ACTIVIDADES VARIAS……………..29 
PROXECTOS.....................................32 
DEPORTES........................................40 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           “A trabe”-sía 
                                                                                  1 



 
 
 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A trabe”-sía        
                                                                                           2 

Case ao final da nosa andadura Case ao final da nosa andadura Case ao final da nosa andadura Case ao final da nosa andadura 
anual,  vanual,  vanual,  vanual,  volvemos unha vez máis olvemos unha vez máis olvemos unha vez máis olvemos unha vez máis 
para rendepara rendepara rendepara render contas do feito.r contas do feito.r contas do feito.r contas do feito.    
E coma sempre, invitámoste a E coma sempre, invitámoste a E coma sempre, invitámoste a E coma sempre, invitámoste a 
tomar parte desta visón do tomar parte desta visón do tomar parte desta visón do tomar parte desta visón do 
pasado, laboriosa e divertidapasado, laboriosa e divertidapasado, laboriosa e divertidapasado, laboriosa e divertida da  da  da  da 
que sempre sacamos partido e que sempre sacamos partido e que sempre sacamos partido e que sempre sacamos partido e 
que nque nque nque nos axuda a medrar un os axuda a medrar un os axuda a medrar un os axuda a medrar un 
pouco máis en todos os sentidos.pouco máis en todos os sentidos.pouco máis en todos os sentidos.pouco máis en todos os sentidos.        
Todo o mundo a bordo!!!Todo o mundo a bordo!!!Todo o mundo a bordo!!!Todo o mundo a bordo!!!    
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• 2 ovos 
• Miga de pan 
• Azúcre 
• Leite 
• Canela 
• Monda de limón 

 
 
 

Nun recipiente bótanse os ovos e o pan 
desmigallado e mestúrase todo moi ben. 
Engádese a raiadura da monda de limón.  
Nunha tixola ponse aceite e quéntase moi ben. 
Cunha culler vanse poñendo pequenas cantidades 
da pasta preparada no aceite quente e frítense. 
Nunha pota ao lume, quéntanse os dous litros de 
leite e engadimos un pouco de canela, a monda 
dun limón e azucre. Cando ferva apártase do 
lume. 
Segundo están fritidas as chulas vanse metendo 
na pota co leite.  
A comer! 

4º PRIMARIA 
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• 12 xemas de ovo 
• 6 claras 
• 1l. de leite 
• 16 culleradas soperas de azucre 
• 3 culleradas soperas de fariña de 

castaña 

 
 
 
Mestúrase todo nun recipiente e reméxese ben ata que 
quede homoxéneo. 
Quéntase azucre a “baño María” ata que quede caramelo 
líquido, con el  cúbrese o molde que ímos empregar; 
poñemos todo neste molde e cocíñase a “baño María” 
durante 40 minutos aproximadamente 

4º PRIMARIA 
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  Naceu no Caurel  no 1930. 

 En 1940 vai estudiar Bahereelato a 

Lugo onde coñece a Manuel 

María.Trasládase a Madrid para 

estudiar Filosofía e Letras e publica 

os seus primerios poemas na revista 

“Bengala” 

No 1952 volta a Galicia a facer o 

servizo militar e convalece dunha 

pleuresía. Aquí escrebe os seus 

primerios poemas en galego. “ Os 

eidos” 

En 1962 volve a Madrid e non volta 

ao Caurel ata 1966,  ano en que 

publica en bilingüe”Elexías do Courel 

e outros poemas”Alí  coñece a Elva 

Rei coa que casa e ten tres fillos 

Morre en Santiago o 30de outubro de 

1999 

 

 

“Os eidos”, “Os eidos 2”,”Poemas 

caligráficos”,”O cubil do 

xabarín”,”Gorgrín e Cabezón””Poemas 

dos Caneiros”,”Ilda, o lobo, o corzo e 

o  xabarín” 
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2º PRIMARIA 

6º PRIMARIA 

3º PRIMARIA 

6ºPrimaria 



 

 
 
 
  Érase  unha vez un bonito 

chamado Marcelo que estaba no 

fondo do mar escondido detrais 

dunha roca, paseando chegou a súa 

mellor amiga, a señora Lucia.  

- Qué pasa Marcelo?- dixo  Lucía. 

- Que estou moi triste – contestou 

Marcelo. 

- E por que ?  

- Porque os meus pais non me queren. 

- Que dis? Estás tolo! Como non te han querer? 

- Porque todos os agarimos son para o meu irmán Xoanciño. 

-Iso non é certo. Preguntácheslles aos teus pais se te querían? 

--Non . E é que non me atrevo. 

--Veña, vaite para a casa!  Seguro que iso non é verdade . 

Marcelo non cría  á señora Lucía por iso fixo as maletas e foise da                                    

casa . Íase buscar unha casa e vivir nela para sempre, pero no       

           camiño, dous homes cunhas botellas de osixeno collérono e 

levárono a un acuario, nel atopou moitos peixes pero el quería á  

             súa familia. 
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A súa familia xunto coa señora Lucía decidiron 

ir buscalo. Atoparon  un acuario, proseguiron a 

súa busca e arredor del viron a Marcelo nun 

rincón do acuario, buscaron a forma de entrar e 

viron unha porta. Decidiron que por un burato 

que había nela colaríanse pola noite e levarían a Marcelo a casa . 

Pola noite cando todos durmían , todos menos Marcelo, entraron e 

collérono. Despois levárono á 

casa e dixéronlle. 

--Por que escapaches da casa 

Marcelo? 

--Porque non me queredes. 

--Como dis iso? claro que te 

queremos. De onde sacaches 

iso? 

--Porque todos os agarimos 

son para o meu irmán 

Xoanciño. 

--Iso non é verdade querémoste coma a el. Non cho dixo a señora 

Lucia? 

--Si, pero non a crin. 

--Non pasa nada fillo, xa pasou agora estás con nós. 

--Grazas señora Lucia por dicirme que me querían. 

--De nada, para que están os amigos? 

--Irmanciño eu tamén te quero moito. 

--Eu tamén. 

 

FIN 
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Gabriela Pita 
3º PRIMARIA 



 
 

Había unha vez, nun circo, un pallaso que tiña un nariz tan grande coma unha 
pelota de xoguete. Os zapatos eran longos e o seu gorro era tan alto coma un 

estoxo. No sombreiro, tiña unha flor de xoguete. Tiña que 
facer rir aos nenos e as nenas de todo Viveiro, pero, non lle 
pagaban nin unha moeda de prata. 
El seguía facendo rir a todos os nenos e nenas. Un día 
que se cansou moitísimo de facer rir os nenos e as 
nenas porque, o xefe do circo lle dicía que non valía para 
nada. A todos os nenos lles gustaba o pallaso.  

Decidiu fuxir e, cando o xefe do circo foino buscar, non o atopou. 
Os nenos chorando dicíanlle aos seus pais: “por que se foi?” e choraban. 
Como o xefe do circo só o tiña a el, foino buscar e non o atopaba. Fórase a unha 
pirámide moi grande. Cando o xefe do circo viu a pirámide tivo moito medo e 
decidiu entrar. Apareceron dous gatos que querían rabuñalo porque eran os 
súbditos do pallaso que se convertera en faraón. O pallaso faraón fixo que os 
seus súbditos non rabuñaran ao seu xefe. O xefe díxolle:  
-Onde está o pallaso, meu faraón? 

    -Son eu o pallaso que me convertín nun 
faraón. 
-Pois aceptarante mellor así. 
O pallaso faraón foi con el.  
Os nenos dicían: 
-É un gato enorme. 
Outros dicían:  
-É o rei dos gatos que nos quere comer a 

todos. Todos lle tiñan medo e como había un barullo 
tremendo, o faraón dixo:  
-Quietos todos! Son o faraón de todo Exipto. O xefe 
do circo dixo: 
-Fóra de aquí faraón inútil. 
O faraón que non lle gustaba que lle insultaran 
decidiu vingarse. Entón fixo que ao xefe do circo lle 
caeran os pantalóns e o xefe do circo quedou en 
calzóns. 
O xefe do circo saíu correndo e o pallaso dixo: 
-Non te vaias.  
O xefe obedeceu por un feitizo dunha meiga.                                                    
                    “A trabe”-sía 
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A meiga colleu ao faraón e levouno con ela. O faraón dixo: 
-Quero ser humano e non pallaso                                                                                
A meiga converteuno en humano e o pallaso convertido deulle as 
grazas á meiga. A meiga converteuse nunca fada. 
O humano ao escoltar o ruído foi a ver o que pasaba e veu que a meiga estaba 
convertida en fada. Entón o pallaso dixo:  
-Que fermosa es! Queres casar comigo? 
A fada díxolle que non e o humano díxolle: 
-Por favor cásate comigo. 
Entón a fada dixo: 
-Si que quero 
Cando se celebrou a voda convidaron a todos 

incluído  ao xefe que 
tiña que ir en calzóns 
Cando o cura dixo: 
-Fada, queres a este 
home como esposo? 
A fada dixo que si. 
E cando  o cura dixo: 
-Home, queres a esta fada coma esposa?  
O home dixo que non.  
Á fada rompéuselle o corazón e por iso pechou ao 
home nun castelo 
O home moreu de fame e a fada casouse cun fado e 
como se di en todos os contos: “comeron perdices e 
foron felices! 
                                                                 
    Amanda Mariano Freites 
         3º Primaria 
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Hai moitos anos vivían 
preto das minas da 
Silvarosa tres 
xigantes. Os tres 
xigantes, que eran 
familia, 
chamábanse:Roberto o pai, Marica a nai, e o neno, Ramón. Os 
tres tiñan un oficio Roberto era mineiro, Marica era 
debuxanta de cómics e Ramón ía ao colexio e axudáballe a 
súa nai facer cómicas.  
Un día, escarvando nunca mina, Roberto encontrou  algo moi 
estraño. Encontrou unha pedra que brillaba e foi correndo 
cara a casa avisar a Marica. E viñeron os dous correndo cara 
a mina. E entón dixo Marica, mi madriña!, Esta pedra ten que 
ser máxica despois seguiu escarvando e, a que non sabedes 
que encontrou? Atopara oito quilos de ouro. Despois Marica 
viu unha cousa prateada: eran sete quilos de parta! Despois 
Ramón vira algo de cor de bronce. Atopara dez quilos de 
bronce e todos exclamaron. Mi madriña! Somos 

multimegamillonarios!!!! E con todo 
aquilo que encontraron compraron 
moitas cousas: unha mansión con 
piscina e balneario, un barco, unha 
illa, unha pista de tenis… E o que lle 
sobrou de prata déullelo para os 
xigantes más necesitados. E así os 
tres estiveron felices sempre e 
nunca lles faltou nada 
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Érase unha vez unha nena que se chamaba 
Auresilba, que sabía facer de todo. 
Mandábaslle facer papiroflexia e facíao 
sen ningún problema. Mandábaslle  facer 
10 ou incluso máis problemas de 
matemáticas e facíaos nun abrir e pechar 
de ollos. E así con calquera cousa que lle 
propuxeras. 
Un día na súa casa, mandáronlle facer a  

cea, e ela díxolle á súa nai: 
-Pero eu non sei cociñar 
-Pois arréglate ti soíña.-
contestoulle a nai. Non dixeches que 
sabías facer de todo? Pois agora 
vasnos facer ti a cea 
Pero Auresilba, que che era moi 
pilla. Foi coller o libro de cociña que había a carón do 
frigorífico, e  buscou unha receita, a máis sinxela que había 
no libro: ovos fritidos. Foi coller os ovos e unha tixola e 
púxose a facelos rapidamente antes de que chegara súa nai 
de traballar. 
Auresilba puxo a mesa, colocou os ovos nunca bandexa e 
foise á súa habitación facer a tarefa. Pero como sabía facer 
de todo como vos din, acabou nun abrir e pechar de ollos. Foi 
chamar á súa nai polo teléfono e díxolle que xa fixera a cea e 
que xa rematara os deberes e a súa nai díxolle: 
-Vale. Dentro de media hora xa estou aí.             
 Auresilba foise a o salón a ver a televisión. 
 “Ding dong 

“A trabe”-sía 
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-Quen é?- preguntou Auresilba.  
-Son eu, mamá.  
-Vale. Ábroche agora mesmo. Déixame coller as chaves 
-Ben. E a cea Auresilba? 
-Xa está na mesa- contestou- E papá? 
-Está traballando. Xa vén agora- contestou  a nai. Veña, imos 
cear. Por certo Auresilba, que fixeches de cea? 
-Ovos fritidos.  
-Ímos ver que tal che saíron eses ovos fritidos. 
-Ben. E que che parece?-preguntou  anena 
-Si,si, están bastante ricos, pero poderíanse mellorar- dixo a 
súan ai.  
-Pois mañá hei facer eu outra vez a cea- dixo a cativa 
entusiasmada 
-Vale, agora vai para a cama que mañá tes colexio e hai que 
madrugar. Entendido?         
-Si, ata mañá 
Ao día seguinte. 
-Veña! Arriba Auresilba. Vístete e lávate, e despois baixa 
almorzar. O autobús!- dixo a nai- Que o pases ben! 
-Hoxe temos exame de inglés- dixo o profesor.-E coma 
sempre, Auresilba foi a primeira en rematar e a única en 
sacar un dez. Auresilba chegou á casa toda contenta e 

púxose a facer a cea, que esta vez 
non pensaba mirar polo libro de 
cociña 
                Ana Cortiñas Meitín 
                     5º Primaria   
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Olga Cortiñas 
5 anos 

Olga 
5 anos 

Izan 
5 anos 



                              
 
 
Hai moito tempo vivían unhas eirugas que eran moi longas,  
pois no seu corpo levaban escrita unha palabra diferente 
cada unha, canto maior era, máis longa era a súa palabra. 
Un día decatouse de que rían dela, porque non tiña 
significado. Cansa de que todas se metesen con ela, decidiu 
irse polo mundo adiante en busca dun sitio onde non se risen 
dela. Camiñou e camiñou durante días. Xa non podía máis. 
Cando chegou a primavera naceu unha eiruga que, en vez de 
ter unha palabra, só tiña as vogais. Viaxou a un pobo. Alí 
encontrouse cunha nena que falaba un pouco estraño, non 
pronunciaba a letra A.  
Pensou se sería un problema que tiña a nena, pero non era así, 
pois o encontrarse con máis xente, decatouse de que todos 
os membros do pobo tiña o mesmo problema. 
Pasaron uns días e a eiruga pensaba como podía axudalos 
antes de marchar. Pensando e pensando decidiu deixar a seu 
A, que levaba no seu corpo, pois así nunca máis terían ese 
problema. Ela marchou, e despois de moito camiñar, 
encontrouse con outro pobo, e notou que nese pobo falaban 
sen a letra E, pois nada máis chegar dixéronlle: 
“Benvida” 
A eiruga pensou que se deixaba alí o seu E quedaría un pouco 
máis curta, pero a pesar diso deixou quedar alí a súa letra, e 
marchou. 
Seguiu o seu camiño e entrou nun pobo cheo de nenos que lle 
dixeron:-Mira quen veu!                   

                                             “A trabe”-sía 
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-Xa, xa,…- dixo a eiruga- aquí falta o I. Aínda que 
sabía que quedando máis curta deixouna. 
Ela seguiu polo mundo, e no seguinte pobo non tiñan 
a letra O, pois ó chegar dixéronlle: 
-la eiruga, que leds estams de verte! 
Non o pensou e deixou a vogal no pobo. Ao día 
seguinte pasou por un lugar onde lle dixeron: 
-Ola, que tal estás? 
Sen pensalo deixou o U, e todos dábanlle as grazas 
A eiruga quedou tan curta que só tiña a cabeza e 
pensou: Agora xa non teño nada que dar a ninguén, 
pero non podo voltar a meu pobo. Buscarei un sitio 
para gardarme para sempre, e que ninguén me vexa. 
Pero, nada máis pensalo, apareceu unha gran eiruga 
que lle dixo que era mago, e como ela se portara tan 
ben coa xente deses pobos, el concederíalle un 
desexo.Díxolle: 
-Elixe unha palabra moi longa, longuísima, e farei que 
te fagas así de longa. Pero ela dixo que non quería 
unha palabra longa, senón unha que tivese todas as 
vogais. Despois de moito pensar encontrou unha que 
ten o A, o E, o I, o O e o U. 
Ti sabes que palabra é? 
EUFORIA!!!!......... 
   Paula Diaz Otero 
         5º Primaria 
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Cando me propuxeches escribir unha redacción sobre o que Cando me propuxeches escribir unha redacción sobre o que Cando me propuxeches escribir unha redacción sobre o que Cando me propuxeches escribir unha redacción sobre o que 
se sintse sintse sintse sinte ao cumprir once anos, non tiña nin idea do que e ao cumprir once anos, non tiña nin idea do que e ao cumprir once anos, non tiña nin idea do que e ao cumprir once anos, non tiña nin idea do que 
escribir. Logo pensei un fin de semana moi ocupado. O que escribir. Logo pensei un fin de semana moi ocupado. O que escribir. Logo pensei un fin de semana moi ocupado. O que escribir. Logo pensei un fin de semana moi ocupado. O que 
me axudou a ter unha idea. me axudou a ter unha idea. me axudou a ter unha idea. me axudou a ter unha idea.     
Once anos para min non supón nada raro, agás que pasei Once anos para min non supón nada raro, agás que pasei Once anos para min non supón nada raro, agás que pasei Once anos para min non supón nada raro, agás que pasei 
tres días estupendostres días estupendostres días estupendostres días estupendos    
Celebrándoo. Celebrándoo. Celebrándoo. Celebrándoo.     
Quizais o disfrutei máis ca outQuizais o disfrutei máis ca outQuizais o disfrutei máis ca outQuizais o disfrutei máis ca outros anos porque estiven máis ros anos porque estiven máis ros anos porque estiven máis ros anos porque estiven máis 
relaxada. relaxada. relaxada. relaxada.     
Supón tamén que son a máis maior da clase pero iso é o de Supón tamén que son a máis maior da clase pero iso é o de Supón tamén que son a máis maior da clase pero iso é o de Supón tamén que son a máis maior da clase pero iso é o de 
todos os anos. todos os anos. todos os anos. todos os anos.     
Na miña familia segundo pasan os anos os meus pais me Na miña familia segundo pasan os anos os meus pais me Na miña familia segundo pasan os anos os meus pais me Na miña familia segundo pasan os anos os meus pais me 
din que teño “que ter  máis sentidiño”din que teño “que ter  máis sentidiño”din que teño “que ter  máis sentidiño”din que teño “que ter  máis sentidiño”    
A verdade é que supoxo máis cambio cumprir dez anA verdade é que supoxo máis cambio cumprir dez anA verdade é que supoxo máis cambio cumprir dez anA verdade é que supoxo máis cambio cumprir dez anos que os que os que os que 
cumprir once, e penso que os documprir once, e penso que os documprir once, e penso que os documprir once, e penso que os doce serán aínda máis ce serán aínda máis ce serán aínda máis ce serán aínda máis 
importantesimportantesimportantesimportantes                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    

        CarlaCarlaCarlaCarla    
  5º Primaria  5º Primaria  5º Primaria  5º Primaria    
 

 
 



 
 
 
 

Os  veciños   
                                  

As  familias  que  viven  no  mesmo  
edificio  e no  mesmo  barrio  son  
veciños. 
Todos  eles  colaboran  para  que  o  
seu  barrio  sexa  cada día  mellor. 

Nos  barrios  pequenos, como é Landrove, os  veciños  coñécense. Nos   
barrios  grandes,de cidades como Lugo,    
non   todos  se  coñecen.  
 
 
Os  servizos  do  barrio  
 
Ademais  das  vivendas,  nun  barrio  hai  
tendas, farmacia, bares,… Son os  
servizos  do  barrio. 
En Landrove temos: 
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O bar de  Urbano Farmacia  de    Landrove Panadería   O`Landro 

Tenda  de   María   Carnicería 

José Antonio 
Gradaílle 
6º Primaria 
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Érase unha vez un poni chamado Feucho. Feucho era pequeno, con 
moito pelo e as crins todas enredadas. 
   Como todos se rían del, decidiu irse do pobo. Foi camiñando pouco a 
pouco polas vilas de Ambosores,, Bravos, Miñotos, Merille... 
   Na súa andadura coñeceu a un patiño chamado Pepe. Pepe foi o seu 
mellor amigo. 
   Percorreron as vilas de Ourol en busca de traballo, ata que chegaron 
ao Sixto. Alí coñeceron ao señor Mofeta, que era o dono do muíño. 
Feucho e Pepe pedíronlle traballo, e o señor Mofeta díxolles que si e que 
lles pagaría dándolles casa e comida. 
   Feucho e Pepe carretaban nos sacos de trigo moído ás casas da 
parroquia. Eran moi apreciados polos veciños. 
   Pasou o tempo e Feucho foise convertendo nun precioso cabalo de 
carreiras. Chegou o día da festa do poldro, e o señor Mofeta convidou a 
Feucho e a Pepe a ir con el. 
   Alí víase toda clase de cabalos e poldros, uns brancos, outros negros, 
marróns, con manchas... e foi cando Feucho coñeceu a Duquesa. 
Duquesa era unha egua de cor branca. Era moi fermosa.  
   Dende aquel día Feucho e Duquesa fixéronse noivos e tiveron poldros 
e poldriñas. 
   E nunca lle volveron a chamar Feucho xa que era o cabalo máis bonito 
de Ourol. E dende aquel día chámase RALLO. 
 
 
                                                                                       Yolanda 
                                                                                      2º Primaria 
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A semana do 24 de maio, de viaxe de Comenius, 
viñeron a Viveiro, uns franceses, turcos, alemáns e 
polacos. 
Todos durmiron nun hotel menos os nen@s 
franceses, que se aloxaron nas nosas casas. 
A miña nena chámase Ellina. Era guapa. Quería 
mandarlle unha mensaxe electrónica ao seu pai e 
chamalo cando cegaron á casa o primeiro día, e fisco 
en canto puido 
Fixeron moitas actividades: fixeron empanadas na 
escola, coa profesora Sandra; visitaron a fábrica de 
envasado de Alonso, cos profesores Mari e Pepe. 
Tamén visitaron Viveiro centro e o Concello. Tiveron 
unha desilusión porque o alcalde no estaba. Alí 
déronlles golosinas a todos os nenos. Despois fóronse 
á praia e parecía que nunca viran unha praia. 
Metéronse cos pantalóns na auga! 
No colexio fixémoslles unha despedida. Os que 
quixemos bailamos unha muiñeira con eles para 
ensinárllela a bailar. Foi moi bonito 
GRAZAS MESTRES!!!!! 
 
                                                      María Simón 
                                                          5ºPrimaria 
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No terceiro trimestre 
viñeron profes novos, 
Dolo, Marga e Borja 
para as clases de Ermi 
(AL), 1º e 2º, para facer 
o seu período de 
prácticas. Estiveron con 
nós algo máis dun mes 
no que colaboraron co 
resto dos profesores nas 
tarefas do colexio.  
 E máis profes novas: Ángela 

foi a titora dos nen@s de 3 
anos e Fátima a profe de Inglés 
de Ed.Infantil  e 1º e  tamén 
Apoio. 
Cruz e Eva foron outras profes 
de inglés que  pasaron largo 

Seguimos actualizando a 
información da nosa páxina, e 
da galería de fotos, pero a 
última novidade é que todos os 
grupos, tanto de Ed.Infantil 
como de Primaria, teñen o seu 
caderno de aula, onde atoparás 
a  información de todo o que 
facemos. Só tes que buscalo no 
menú 
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2ºPrimaria 

4ºPrimaria 

5 anos 

2ºPrimaria 

Facendo colares 
de zonchos 
1º ciclo Primaria 
 

Refráns e receitas 
4ºPrimaria 
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Ed.Infantil 

5ºPrimaria 

6ºPrimaria 

3ºPrimaria 

3 anos 
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2ºPrimaria 

6ºPrimaria 

Ed.Infantil 

6ºPrimaria 

4ºPrimaria 
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2ºPrimaria 

5ºPrimaria 

3ºPrimaria 
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4ºPrimaria 

3ºPrimaria 

5 anos 

5ºPrimaria 

5ºPrimaria 

Luis 

Como vedes, este 
ano fumos de MAR.  
Así, fomos bonitos, 
medusas, gambas, 
mariñeiros,.. 
Todo o mundo a 
bordo! 
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3ºPrimaria 

Ermi 
2ºPrimaria 

4ºPrimaria 

6ºPrimaria 
4ºPrimaria 

4º anos 

1ºPrimaria 
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3ºPrimaria 

2ºPrimaria 
1ºPrimaria 

5ºPrimaria 
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DÍA DA PAZ 

DÍA DO LIBRO 

MERENDA DE OUTONO 

MERENDA DE VERÁN 

CONTACONTOS 2ºPRIMARIA 

CONCURSO FRAGA DAS SAÍMAS 
2ºPRIMARIA 
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No concurso de poesías de  
Nadal   que   convocou   a  
Biblioteca   Municipal   de  
Viveiro, resultou   finalista  
Paula Martínez Vila. 
O se poema dicía así: 
 
 
"Nun corral naceu o Neno Xesús. 

Estaba iluminado coa luz, 
os animais mirábano 

e ao mesmo tempo quentábano. 
O alento era quente 
como a pota fervente. 
Viñeron os Reis Magos 
e trouxéronlle agasallos. 

O Neno xesús 
quedou pasmado, 

os Reis Magos dixéronlle: 
es bo todo o ano 

aos outros nenos levarémoslles 
máis agasallos 

 
 
 

PREMIOS CONCELLO DE OUROL 

 Colaboramos no proxecto de Consumo “Herbas e 
cogomelos”: 
-Primeiro recollimos herbas no xardín das aromáticas e 
máis polo campo. 
-Despois confeccionamos unhas bolsiñas para metelas. 
-Por último fixemos un libro sobre as herbas 
aromáticas e medicinais. 
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2º CICLO PRIMARIA 
Dúas investigadoras do CSIC viñeron a 
explicarnos cómo separar o ADN da cebola. 
Foi un experimento que nos deu moito que 
facer, pero ao final conseguímolo 

O grupo de 5º de Primaria 
participa nun proxecto de 
eTwinning a través de 
Internet con outros coles 
europeos, cos que nos 
entendemos en inglés 
Aproveitamos a clase de 
Plástica para preparar 
material 
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1º CICLO PRIMARIA 
Este curso tamén fomos ao Teatro e 
pasámolo moi ben coa familia 
Bolechas. 
No mes de maio fomos  a Sobrado 
dos Monxes e pasamos todo o día na 
Casa do Queixo. Traballamos coa la 
das ovellas, fixemos 
queixo...Divertímonos moito! 
Na aula traballamos moito. 
Escribimos no CADERNO DE 1º, 
aprendimos a sumar con levadas, 
fixemos xoguetes con material de 
reciclaxe e... medramos! 
O curso que vén estaremos en 2º e 
daquela...xa vos contaremos. 
 

Nenos e nenas 

Concurso de debuxo e pintura 
Tamén participamos no 
concurso convocado polas 
Amas de casa de Boimente, “A 
fraga das Saímas”. 
Na nosa clase quedaron 
finalistas Ivana, Azucena, 
Rodolfo, Paula e Yraya. 

Contacontos  
 O día 23 de febreiro vIñeron á escola 
uns contacontos, ela contounos varios 
contos e el acompañabaa con 
instrumentos musicais. Foi moi 
divertido 
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Déronnos unha placa “Somos Comenius” en 
Santiago, por ser un dos centros que participa 
nestes proxectos dende o 1999 

Os grupos de 3º ciclo de 
Primaria saíron  a coller setas, 
clasificáronas e fíxose unha 
exposición moi chula na que 
aprendemos cáles se poden 
consumir e cáles non. 
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Como xa sabedes, este ano empezamos un novo 
proxecto. Esta vez ten que ver con alimentación: 
pratos típicos das zonas, a súa relación coa época do 
ano, celebracións, dieta equilibrada, hábitos de 
comida e horarios,… en cada un dos países socios. 
Esta vez somos 5: Turquía, Polonia, Francia, 
Alemaña e nós. 
Este ano foi un pouco axetreado porque tivemos dúas 
saídas: a Alemaña, no 1º trimestre, e a Francia no 2º. 
E no 3º recibimos aos nosos socios aquí, en Viveiro 

No Concello  
en 
Frankenberg 
(Alemaña) 

Morteau 
(Francia) 

España 

Obradoiro de cociña 

Campanario da 
igrexa 

IES de Foz 
Obradoiro de 
chocolate 
(Mondoñedo) 
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Grazas á Fundación Alcoa 
puidemos poñer en práctica un 
proxecto para reformar a nosa 
biblioteca ao que bautizamos co 
nome: “Unha nova forma de 
entender  a Biblioteca” 
Agora temos unha biblioteca moi 
especial, repartida en rincóns e 
totalmente equipada en canto a 
libros e a tecnoloxía. 

Obradoiro de danza 

Elaboración de 
empanadas 
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O día 9 de febreiro, o grupo de 6º de Primaria 
asistimos a un concerto  en Lugo xunto con 
grupos doutros coles. Foi un concerto moi 
divertido e singular, porque todo o repertorio 
era en inglés e Dany, o cantante, era moi 
simpático. 
Aproveitamos o paseo para andar a muralla e 
visitar a Casa dos Mosaicos 

O día 10 de maio todos os grupos de 
Ed.Infantil  fomos a Marcelle pasar o 
día. 
Alí fixemos varias actividades: 
visitamos aos animais, vimos unha obra  
de títeres e pintamos as persoaxes da 
obra. 
Pasámolo moi ben! 
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Os grupos de 1º,2º e 3º de Primaria 
fomos á Casa do Queixo. 
 É unha granxa moi especial onde 
aprendes moitas cousas, por 
exemplo, nós aprendemos a facer 
queixo, os procesos da lá e tamén 
fixemos un obradoiro de xogos 
populares  
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 Os nen@s de 4º,5º e 6º de Primaria 
pasamos 3 l en Manzaneda. Encantounos. 
Alí fixemos un montón de cousas e 
coñecemos nen@s doutros grupos 
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Este curso, tal e como vimos facendo dende hai 
 anos, participamos na convocatoria de Xogos Deportivos en  Idade Escolar, nas 
disciplinas de Campo a Través, Atletismo, Xogando ao Atletismo e (un bo grupo de 
rapazas e rapaces) tamén en Natación. Os resultados foron excepcionais e, 
sen mencionar a ninguén por que somos un equipo por riba de todo, fomos 
capaces de acadar postos de honra en todas as disciplinas, tanto no ámbito 

comarcal, como no provincial, como no galego.  
E quen non o crea,… que visite as hemerotecas. Estamos moi satisfeitos cos 

resultados e, sobre todo, moi orgullosos do equipo do C.E.I.P. “Santa Rita”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


