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Operárias, Rainhas e Zangões

A Abelha da Cuscas

Foi a convite da APEVI que o escritor e apicultor Paulo Santos esteve na
Escola da Vilarinha para apresentar "As Aventuras da Cuscas”, atividade
oferecida pela APEVI a todos os alunos da Vilarinha. Escritos pelo próprio e
ilustrado pela Susana Lima, os livros desta coleção contam a história de uma
abelha que visita vários monumentos Portugueses. Paralelamente “As
Aventuras da Cuscas” abordam a importância das abelhas na nossa vida.
Durante dois dias, todas as turmas tiveram o prazer de ouvir uma história
da Cuscas e de ver, ao vivo, abelhas dentro de uma colmeia de vidro. Puderam identificar a rainha, os zangões e as abelhas operárias e perceber de onde
vem o mel. Foi gratificante ver como Paulo Santos foi recebido na nossa

APEVI arruma a Vilarinha

Novo aspirador

Apesar da Escola da Vilarinha ter sido recentemente remodelada, verifica-se a necessidade de criar

Para facilitar as tarefas de limpeza a APEVI ofereceu à Escola da

espaços de arrumação organizada. Respondendo aos apelos da Direcção da Escola, a APEVI ofereceu

Vilarinha um aspirador.

à escola armários para arrumação. Porque não basta doar, foi preciso também instalar. Assim, uma

aumentar a eficácia e a eficiência do processo de limpeza e

equipa de Pais e Encarregados de Educação voluntariou-se para a montagem e instalação dos

garantir maior disponibilidade dos auxiliares para as nossas

armários. Dizem que foi um dia bem passado!!!

crianças!

Foi também oferecido à Escola um carrinho para transportar objectos mais pesados como, por

Aproveitamos para apelar a todos os pais que relembrem as

exemplo, as caixas do leite escolar.

regras de utilização higiénica da escola.

Antes :

Depois:

Com esta oferta a APEVI procura

Novo aspirador Nilfisk:

A melhor sopa do Mundo
Foi no início de ano lectivo que a APEVI, com a ajuda das professoras e de alguns pais,
começou a dinamizar a Horta da Vilarinha. Esta actividade dirigida às duas turmas
do Jardim de Infância, arrancou com uma explicação em sala acerca dos legumes.
As crianças puderam perceber o que são e para que servem, partilharam na turma os
legumes preferidos e os que vão ainda aprender a gostar e como se cultivam. Como a
melhor maneira de aprender é não ficar somente pela teoria, todos os meninos e
meninas foram convidados a arregaçar as mangas e serem eles mesmos os
responsáveis por plantar e tratarem de uma horta. 3 meses depois, após cuidarem
extremosamente e de observarem o crescimento da sua horta, puderam colher o que
a terra lhes deu .

Foi com estes legumes 100% biológicos que foi confeccionada na
nossa Escola aquela que muitos consideram ser “ a Melhor e
Mais Saborosa Sopa do Mundo”.Gostaríamos de estender esta
atividade ao 1ºciclo, mas precisamos de pais voluntários para a
poder expandir.

