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 O inverno O Magosto 

Día da Paz Quique Setién no Menéndez 

Contacontos 
 

Marica Campo. Contacontos Letras Galegas 

O Entroido 

Títeres Lume 
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Nace en 1930 en Parada de Moreda, na serra do Courel, 
provincia de Lugo. Na capital desta provincia estuda o 
bacharelato de 1945 a 1948. 

Nos dous anos seguintes trasládase a vivir a Madrid, 
onde se formará intelectualmente e empezará a escribir. 

No ano 1952 retorna a Galicia e será a partir deste ano 
cando, en contacto con escritores galegos como Manuel 
María e Otero Pedrayo ou o pintor Carlos Maside, empe-
za a comprometerse de verdade coa súa terra e a súa lin-
gua. 

En 1968 coñece en Lugo a Elva Rei coa que casará en 
1973. A parella terá logo tres fillos, Branca- Petra, Uxío 
e Arturo, e residirá ata 1983 entre Lugo e O Courel. 

En 1983 afíncase definitivamente en Compostela, desde 
onde exerceu a presidencia da Asociación de Escritores 
en Lingua Galega, a partir da súa primeira elección en 
1982 ata a súa morte en 1999. 

A súa obra poética fundamental leva por título Os Ei-Os Ei-Os Ei-Os Ei-
dos.dos.dos.dos.    

Nos seus poemas expresa a emoción que sinte polas terras 
da serra do Courel, alí onde el naceu.    

Outras obras súas son: Poemas caligráficos(1979) ou Poemas caligráficos(1979) ou Poemas caligráficos(1979) ou Poemas caligráficos(1979) ou 
Poemas da doada certeza i este brillo premido entre as Poemas da doada certeza i este brillo premido entre as Poemas da doada certeza i este brillo premido entre as Poemas da doada certeza i este brillo premido entre as 
pálpebras(1994)pálpebras(1994)pálpebras(1994)pálpebras(1994)    

Nos anos noventa do século pasado escribe e publica tres 
contos para nenos: O cubil do xabarilO cubil do xabarilO cubil do xabarilO cubil do xabaril, Gorgorín e Ca-Gorgorín e Ca-Gorgorín e Ca-Gorgorín e Ca-
bezón bezón bezón bezón e Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín.Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín.Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín.Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín. 

Prados da Veiga do Xal 

De Cido e da Reboleira 

Onde se avista O Real 

I a xente que vén da feira! 

Iba eu polos camiños 

Ora cantaba ou xubriaba 

De cando en cando paraba 

A varexar os espiños. 

Tódalas tardes traguía 

Gargantillas de morodos 

I arandos que eu collía 

En chegar comíos todos. 

(Os Eidos, 1952) 
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MAGOSTO 

O día 6 de novembro tódolos mestres e alumnos do colexio parti-

cipamos dunha festa de degustación de castañas, animada con 

música galega. Despois da degustación os nenos fixeron varios 

xogos por ciclos. 

Nas aulas fixéronse distintas actividades relacionadas coa cas-

taña e adornáronse as aulas e os corredores con traballos feitos 

polos alumnos. 

 

DÍA DA PAZ 

Na semana do 29 de xaneiro os nenos fixeron traballos nas aulas pa-

ra confeccionar murais alusivos á “Paz” que se expuxeron na entrada 

e nos corredores do colexio.Nas aulas tamén se confeccionaron murais 

e traballouse o tema. 

En Educación Infantil fixeron xogos cooperativos. 

O día 29 mestres e alumnos, na entrada do colexio, cantamos dúas 

cancións alusivas á Paz. 

 

ENTROIDO 

O día 11 de febreiro no polideportivo do 

colexio fíxose un desfile de tódolos 

alumnos disfrazados. Todo estivo acom-

pañado de música. Os país e nais que 

quixeron tamén  asistiron ao desfile. 

Despois do desfile os nenos xogaron li-

bremente. 

Nas aulas traballouse o tema e fixéron-

se carautas e murais para as aulas e 

para os corredores. 

 

LETRAS GALEGAS 

Fixéronse distintas actividades e confeccionáronse murais. 

O día 10 de maio os nenos de Educación Infantil e 1º ciclo de Primaria tiveron a visita de contacontos 

con música na que puideron participar algúns alumnos e pro-

fesores con instrumentos de reciclaxe. 

O día 12 a autora luguesa Marica Campo estivo cos alumnos 

do 2º e 3º ciclo de Primaria. 

O día 13 no patio tivo lugar unha mostra de música e baile 

galego. 

O día 21 fíxose entrega de diplomas e agasallos  aos  gañado-

res do  concurso literario. 

Tamén o día 21 os alumnos foron polas aulas contando  e 

dramatizando contos, lendo poesías, adiviñas, etc. 
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As grandes pedras na túa vida.As grandes pedras na túa vida.As grandes pedras na túa vida.As grandes pedras na túa vida.    
 

Un día un mestre quixo sorprender aos seus alumnos. 
Sacou de debaixo do escritorio un frasco grande de boca ancha. Colocouno sobre a 
mesa, xunto a unha bandexa con pedras do tamaño dun puño e preguntou: cantas 
pedras pensan que caben no frasco? 
Despois de que os alumnos fixesen as súas conxecturas, empezou a meter pedras ata 
que encheu o frasco.Logo preguntou: está cheo? 
Todo o mundo ollouno e asentiu. Entón sacou de debaixo da mesa un cubo con grava. 
Meteu parte da grava no frasco e axitouno. As pedriñas penetraron polos espazos que 
deixaban as pedras grandes. O mestre sorriu con ironía e repetiu: 
Está cheo? 

Esta vez os nenos dubidaron: tal vez non. 
Ben!. E puxo na mesa un cubo con area que come-
zou a emborcar no frasco. A area filtrábase nos pequenos recovecos que deixaban as 
pedras e a grava. 
Está cheo?- preguntou de novo. Non!, exclamaron os alumnos. 
Ben! –dixo -, e colleu unha xerra de auga dun litro que comezou a verter no frasco. O 
frasco aínda non rebosaba. 
Un alumno respondeu: Que non importa o ocupado que esteas, se o intentas, sempre 
podes facer que caiban máis cosas. 
Non!, dixo o docente: o que esta lección ensínanos é que se non colocas as pedras gran-
des primeiro, nunca poderás colocalas despois. 
Cales son as grandes pedras na túa vida? Os teus fillos, os teus amigos, os teus soños, o 
teu traballo, a túa saúde, a persoa que queres?  
-Lembra, pon primeiro as que sexan máis grandes para ti. O resto atopará o seu lugar. 

Para Conchita Lorenzo e Conchita Villamel. co galo da súa xubilación.Para Conchita Lorenzo e Conchita Villamel. co galo da súa xubilación.Para Conchita Lorenzo e Conchita Villamel. co galo da súa xubilación.Para Conchita Lorenzo e Conchita Villamel. co galo da súa xubilación. 
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Pasatempos 
O A C A R B A L L O 

T M H I U Z F F R R 

P I S A T R R I B I 

I E D F S E E B F E 

L I G V I U B U N Ñ 

A R O X G S A X N I 

C O O L O N R O I P 

U H A R I E C A M T 

E S A N G U I Ñ O B 

S O B R E I R A H E 

Busca doce nomes de árbores   

Xogo dos sete erros 
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A lúa chea.... 

 

A lúa chea 

coma o campo 

na primavera, 

coma o ceo 

cheo de estrelas. 

 

A lúa chea 

coma a árbore 

no outono, 

coma o sol  

na leira. 

 

A lúa chea 

coma o vento 

no outono, 

que as follas leva 

canda el. 
 

Sheila Fernández López 
 

A  música 

 

A música, ela; 

a que escoitas, 

a que segues co pé, 

a que sempre che é fiel. 

 

A música; 

é única, 

é relaxante,  

é un invento impresionante. 

 

A música; 

pode ser romántica, 

pode ser divertida, 

pero sempre chea de alegría. 

 

  Antonela Vega 

 

As bolboretas 

 

As bolboretas floridas  

saen pola primavera, 

levántanse polo día, 

ten coidado... son pequenas. 

 

A primavera anímase, 

cando saen as bolboretas 

e coas flores do xardín 

un paxariño asoma. 

 

As bolboretas vanse, 

comeza outra estación nova, 

esta vez sae o sol, 

os nenos cantan e xogan. 

 
       Rosario Fernández Suárez 
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