
Lemas UNESCO Campolongo 
 
NOTA: Os lemas que non teñen o nome de quen os dixo, son dos pais/nais do alumno 
que fixo o anterior lema 
 
A ignorancia é moi atrevida. Alicia Braña. 2ºA 
Non hai máis que unha educación. Aroa Gómez Acuña 
Non se trata de ter dereito a ser iguais senón a ter igual dereito a ser diferentes. 
O noso futuro é froito da nosa educación. Patricia Fariña Dapena. 
Ós nenos antes de ensinarlles a ler hai que axudarlles a aprender o que é o amor e a 
verdade. 
Se non estudas non traballas. Jorge Fernández de Faia 
Debemos educar para a paz. Carlota Olivares Fociños. 
Educade ben ós nenos para non ter que castigar ós homes 
Grazas a educación os pobos e as persoas son máis tolerantes, solidarios e respectuosos 
entre eles. Alicia Pedrosa Rodríguez. 
A educación é a semente para un mundo mellor. Irene Gómez Tomé. 
A paz e a cultura son o vehículo para a liberdade e a paz mundial. 
A escola primaria é moi importante. Alba Morcillo Castro. 
Os anos na escola reflicten como serás. Paloma Otero López 
Educando ós nosos fillos contruiremos o futuro. 
Atención, non xogar coa educación. Álvaro Portugal Pérez 
Os libros dannos a ciencia e a vida a experiencia. María Rivas Sánchez. 
Cumpre co teu deber aínda que teñas que perder. 
A maior virtude e saber educarse, gobernarse e vencerse a si mesmos. 
Asistir a escola é un privilexio para ós nenos. Aproveitémola. Ana Núñez Barros. 
Na escola ensináronme a vivir con toleracia, a ser xeneroso e a compartir os meus 
coñecementos. 
Sen educación non hai futuro. Marcos Vázquez. 
Aprender cada día é un descubrimento marabilloso que debe estar aberto a todos os 
nenos e nenas do mundo. 
A educación é un dereito non un privilexio, axuda a ensinalo. Martín Moreira Rivas. 
Sen educación non hai futuro. Yaiza Santiago. 
Aprende a divertirte aprendendo cousas, desperta a curiosidade que tes dentro por saber. 
Lucía Ferrer Doporto. 
Con educación aprendes a compartir, e compartindo dámoslle sentido a vida. 
Se lle dás un peixe a unha persoa famenta aliméntala unha xornada, se lle ensinas a 
pescar aliméntala toda a vida. Amalia Ferrer Doporto. 
Abride escolas e han pechar ós cárceres. Alberto. 
Non lle des o peixe ó neno, mellor ensínalle a pescar. 
Se o alumno non supera ó mestre, nin é bo o alumno nin é bo o mestre. Jorge Calvo 
Castro. 
Se les máis a imaxion medra. Carolina Santiago Baqueiro. 
Pola ignorancia descéndese á servidume, pola educación ascéndese á liberdade. Berta 
Devesa Parcero. 
O verdadeiro poder é o saber. Adriana Ayude Tilve. 
Sementando futuro, sementaremos saber. 
Estudar é vital e divertido. Alejandra. 
A educación é o meu futuro. Diego B. C. 
A educación é ensino. Manuel Rodríguez. 



A educación é a mellor herencia que nos poden deixar os nosos pais. Diego Fariña 
Lázaro. 
Se queres aprender, ensina. Hugo Calvo Castro.  
Un mundo educado favorece ó respecto ós demais. Paula López Caamaño, 
Educa, crea conciencia e serás libre. 
Coa educación apréndense valores e respecto. Carmen Olmos. 
O colexio é divertido. Laura. 
Gústame aprender cousas novas. Jorge López Gayoso. 
Non hai camiño errado, todos os camiños lévante a un destino, o mellor guía é o 
coñecemento.  
Un niño una ilusión, la educación es la esperanza. Victor. 
Habendo educación no futuro haberá imaxinación. María Torres Puente. 
A educación é a base do futuro. 
No colexio aprendemos, xogamos, estudamos, cantamos e coñecemos cousas novas. 
Carla Pazos Castro. 
Aprendendo, aprendendo, unha boa persoa te irás facendo. Silvia Facendo. 
 
 


