
FINALISTAS 16/20
1º CICLO - TURMA E

Escola Básica Gualdim Pais, Pombal

Junho 2020







As nossas plantações – Dia da Floresta Autóctone



A nossa visita 
de estudo ao 
Centro de 
Ciência Viva 
de Coimbra.



O nossos 
trabalhos na sala







No 
desporto 
fomos 
dos 
melhores.

























Fizemos a prenda 
para o pai…



Até que …







.

O seu envio …..



A leitura de textos maravilhosos 
que enchem qualquer professor 
de orgulho …

Sem esquecer o EMPENHO e a 
DISPONIBILIDADE, dos 
Encarregados de Educação 
parceiros neste tempo difícil.



Chegámos ao final!

Aqui está o … símbolo do 

trabalho, dedicação, 

empenho, esforço, partilha 

e responsabilidade.



A VIDA de qualquer PROFESSOR é feita para vós… de coração.   

Cada atitude do professor é sempre a pensar em TI, para tu cresceres.

A família sozinha não consegue …

A escola sozinha não consegue…

A ESCOLA E A FAMÍLIA  SÃO UMA DUPLA EXCELENTE.

Este  tempo de estudo foi muito importante mesmo com a MÃO do pai e da 
mãe.

Só todos JUNTOS conseguimos. Parabéns                                      
Os professores de (E@D)



 

 

OBRIGADA 



Vamos Todos Ficar Bem



Quem Sou 
Eu..















                                                      O meu primeiro ciclo 

Eu sou o José tenho 9 anos sou amigo e traquina. Nasci em Coimbra e vivo no distrito de leiria em 

pombal. 

Para mim estar no primeiro ciclo foi longo, divertido, aprendi muitas coisas e brinquei muito. O que 

mais gostei foi de plantar árvores no dia da Árvore, os corta-mato, dos espetáculos de natal e da 

hora da leitura da biblioteca. Também gostei muito de brincar com os meus amigos. O que menos 

gostei foi de este ano não termos tido visita de estudo nem fazer as experiências do manual. 

O meu desejo é ser futebolista e ir à Disneylândia. Eu quando for grande quero ser futebolista para 

conseguir vou treinar, esforçar-me e estudar muito para conseguir os meus desejos. 

















Sejam Muito FElIZES.


