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Dia de São Martinho 
O Dia de São Martinho é celebrado anualmente a 11 de novembro. 
Neste dia, as pessoas costumam reunir-se para celebrar a data com um magusto, a comer 
castanhas e beber o vinho novo, produzido com a colheita do verão anterior. 

 

A lenda de São Martinho  

A lenda conta que certo dia, um 
soldado romano chamado Martinho 
estava a caminho da sua terra natal. 

O tempo estava muito frio e Martinho 
encontrou um mendigo que lhe pediu 
esmola. Para protege-lo um pouco do 
frio, Martinho rasgou a sua capa em 
dois e deu uma metade ao mendigo. 

Nesse momento, o tempo aqueceu. A 
mudança no tempo terá sido a 
recompensa a Martinho, graças à sua 
bondade com aquele homem. 

Por norma, na véspera e no Dia de São 
Martinho o tempo melhora e o sol aparece, tal como sucedeu com São Martinho. Este 
acontecimento é popularmente conhecido como o “verão de São Martinho”. 
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Alguns Trabalhos dos nossos Valentes 
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As Castanhas Assadas 

A Associação de Pais quis também celebrar este dia! Para isso, no dia 14 de novembro, 
trouxemos um assador de castanhas que fez as delícias dos meninos e das famílias… 
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AS FOTOGRAFIAS 

DE NATAL 

  

 

 

 

 

 

 

Entre os dias 14 e 16 de novembro, os nossos alunos 
vieram para a escola ainda mais bonitos pois foi altura das 
tradicionais fotografias de Natal. 
Uma a uma, as turmas foram tirando as suas fotos… temos 
a certeza que ficaram todos lindos e que vão ficar com 
uma bonita recordação.  
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Dia Nacional do Pijama 
 

 

Este ano o Dia Nacional do Pijama celebrou-se no dia 21 de 
novembro. A data oficial da comemoração é 20 de novembro, 
data que coincide com o Dia Internacional dos Direitos da 
Criança, mas quando calha ao fim de semana é escolhido outro 
dia (um dia útil) para os meninos conseguirem celebrá-lo nas 
escolas. 

Este dia, tem uma base lúdica, 
educativa e solidária, uma vez que visa defender o direto de 
toas as crianças crescerem no seio de uma família. 

Como forma de comemorar, os nossos meninos e meninas do 
Pré-Escolar, assim como as Educadores e Assistentes 
Operacionais, vieram com os seus pijamas vestidos para a 
escola.  
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Tradicionalmente a Alberto Valente costuma de ir ao 
teatro na altura da época natalícia. 

Este ano não é uma exceção, e todos os alunos de 1º 
Ciclo e Pré-escolar vão assistir a uma peça de teatro.  

A peça escolhida foi o “Feiticeiro de Oz”, da Companhia 
de Teatro, TIL – Teatro Infantil de Lisboa. 

 

 

 

Com uma adaptação do livro original de 
L. Frank Baum, a história conta as 
aventuras de Dorothy, uma menina de 
uma zona rural e inóspita dos Estados 
Unidos, que é levada por um furacão até 
uma terra desconhecida, cheia de cor, 
música e magia. 

Dorothy vai fazendo amigos e inimigos 
pelo caminho que a levará ao grande Oz, 
a única pessoa que a poderá levar de 
volta a casa. Ao longo desta aventura 
Dorothy e os amigos vão descobrir todas 
as suas virtudes: Coração, inteligência e 
coragem. 

O Feiticeiro de Oz é um espetáculo e 
teatro musical, como é característico do 
TIL, e representa um hino à amizade, ao 
autoconhecimento e às recompensas de 
enfrentar a vida de coração aberto e 
disponível. 
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O CANTINHO DOS VALENTES 
 UM PEDIDO ESPECIAL 

Os membros da Associação gostam de ver e acompanhar os trabalhos desenvolvidos 
pelos nossos alunos, e temos partilhado convosco trabalhos fantásticos. Concordam? 

Houve um, desenvolvido pela turma do 3ºK, que nos chamou particularmente a atenção. 

Após a Prof. Vera lhes ter lido “O Lobo não queria ir à escola”, os alunos ficaram a pensar 
sobre como gostariam que fosse a sua escola, e como a poderiam torná-la ainda melhor.  
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Registámos as sugestões dadas, e conseguimos tornar uma 
delas realidade. 

A partir de agora, junto do “Cantinho dos Dói Dóis”, os alunos 
têm à sua disposição duas caixas com livros, jogos e brinquedos 
para que possam brincar e divertirem-se durante os intervalos. 
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OS VALENTES é QUE SABEM 
O desafio do mês passado foi: “Quem foi São Martinho?” 

Os nossos alunos enviaram-nos desenhos como resposta ao desafio.  

 

 

Pré Escolar 

2º E 
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Voltamos no próximo mês! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO EDIÇÃO DE DEZEMBRO 

O que se faz na véspera de Natal? 
(Revelaremos as respostas na próxima edição.) 

 

3º I 4º L 


