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26 de Outubro a 2 de Novembro

EB1/JI de Setúbal

dia da alimentação

O Dia da Alimentação, 16 de outubro, foi comemorado de diversas formas na EB1/

JI de Setúbal.
Criaram-se receitas e ementas saudáveis, jogaram-se dominós, investigaram-se pratos
típicos e quais os seus ingredientes, entre muitas outras coisas.
Acabámos por ter uma semana de alimentação saudável que culminou numa
manifestação de alimentos.
Numa perspetiva de articulação vertical, todas as turmas de pré-escolar e de primeiro
ciclo colaboraram com a decoração de um alimento. E até as nossas crianças, na Unidade
Multideficiência, participaram com o seu “frango”.
Foram criadas frases de ordem, apelando à prática de uma alimentação saudável e
racional, em que comer um pouco de tudo, sem excessos, é o mais certo para se crescer
bem.
Ah…e nunca esquecer de beber água. A melhor bebida de todas!

EB1/JI nº5, Setúbal

dia da alimentação
O Dia da Alimentação foi comemorado na EB1/JI nº5, Setúbal, com a visita ao

Mercado 2 de abril para observar os alimentos saudáveis e explorar o meio local.

24 outubro 2018
Conto da História: “O Incrível Rapaz que comia Livros”

A Educadora
Adelaide
contou a
história na
biblioteca, com
apoio do livro.

Em contexto de sala
as crianças exploraram
a história e realizaram
registos gráficos,
posteriormente.
compilados em livro!

E. B. 1 nº 7 de Setúbal

os ossos do esqueleto humano
No âmbito do estudo dos ossos do esqueleto humano, os alunos de 4° ano da turma

31 realizaram alguns trabalhos.
Assim, começaram por reproduzir o esqueleto com massas. Posteriormente, escreveram
um texto com o retrato físico e psicológico da personagem criada.

Por fim, ilustraram de
acordo com o texto
produzido e completaram
o seu esqueleto. Este
trabalho foi ainda
apresentado a algumas
turmas da escola.
Profª Ana Graça

Dia do
Os alunos da turma 29 assinalaram este dia com muita criatividade…
Despediram-se do verão com uma ida à praia para apanhar conchas e areia!
Com material reciclável, cada um construiu o seu aquário,
personalizando-o a gosto!
No painel expressaram, ainda, a sua preocupação para questões cívicas
como cuidar, amar e respeitar o mar que tanto adoramos e que tão
indispensável é para a vida na Terra!

Animação Sociocultural

Halloween
Os preparativos... a fantasia, praticar “doce ou travessura”, decorar a casa, fazer
lanternas de abóbora, jogos de adivinhação, figuras assombradas, contar histórias
assustadoras e assistir filmes de terror..

Animação Sociocultural

Jogo Tradicional “Corrida a Três Pés”

N.° de Crianças: No mínimo, quatro crianças.
Material: Cordas.
Normas: Os jogadores percorrem, dois a dois, o percurso com os pés atados, vencendo
a equipa que terminar primeiro o percurso.
Descrição do jogo:
O jogo inicia com a formação de equipas de dois elementos.
Depois, dentro de cada equipa, os elementos são atados, ligando o pé de um jogador ao
pé do outro, de modo a que fiquem com três pés, para percorrer o percurso.
Ao sinal de partida, todas as equipas iniciam o percurso, vencendo aquela que finalizar
primeiro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estimular o potencial lúdico das crianças através do desenvolvimento de atividades com
brincadeiras;
Oferecer inúmeras dinâmicas que possibilitem brincar de forma criativa e prazerosa;
Promover a sociabilidade através de jogos e brincadeiras, possibilitando que os participantes
procurem soluções para os conflitos interpessoais durante as atividades;
Valorizar o jogo como metodologia inovadora para melhorar aproveitamento dos participantes
em atividades de animação e integração promovendo a solidariedade e a paz.

Biblioteca Escolar Biblioteca Escolar Ana Fortuna

Mês Internacional da Biblioteca Escolar

Eu amo a minha Biblioteca Escolar

«Colaboração, inovação, inclusão, … algumas das marcas que têm acompanhado o desenvolvimento
da RBE e que vão ao encontro das medidas educativas ministeriais preconizadas para este ano. Para as
bibliotecas escolares é a oportunidade de reforçar a sua intervenção, participando ativamente neste
desígnio e estreitando o trabalho colaborativo entre a biblioteca e os docentes das diferentes áreas
curriculares, contribuindo para a flexibilidade das aprendizagem…»
Mensagem da Coordenadora da RBE, Manuela Silva

Durante o mês de outubro, as Bibliotecas Escolares do nosso Agrupamento tiveram o prazer

de receber todos os alunos do 1º e 5º anos. Foram momentos deliciosos, proporcionados pelos
nossos alunos, que se mostraram muito recetivos aos conselhos dos Professores Bibliotecários
sobre as normas e deveres a considerar numa BE.
A sessão terminou com a leitura da história «O Incrível rapaz que comia livros» de Oliver
Jeffers e os alunos a escreverem uma frase sobre o que pensavam sobre a Sua Biblioteca
Escolar.
A Equipa da BE

Esta newsletter e números anteriores estão disponiveis no
modo “flip book” em: https://issuu.com/aeosantiago/docs
O arquivo completo e atualizado dos números anteriores
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