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Dia da Comunidade Cigana
A EB1 Faralhão nº2, marcou a data com o visionamento de um PowerPoint sobre a
história, hábitos e várias tradições do
povo cigano.
Na impossibilidade da família do nosso
aluno Carlos Rim ter estado presente,
foi ele, com uma presença incrível que
nos foi partilhando alguns dos seus
saberes sobre a história da sua família.

Com o acompanhamento do nosso
aluno Carlos Rim, falamos sobre a
língua
Romano,
gastronomia,
tradições familiares entre outras
partilhas que foram feitas.
Visionamos também alguns vídeos
de danças ciganas, Teaser
Romano Atmo e Gips Kings (Baila
Me)
Já em sala de aula, os alunos decoraram algumas imagens relacionadas com a dança
cigana.

EB1/JI nº5 de Setúbal
No dia 15 de novembro, pelas 11h e 15m, na EB1/JI nº 5 de
Setúbal, decorreu uma atividade muito importante para ajudar a
garantir a segurança de todos: um simulacro de terramoto.

Desta forma, todos ficaram a saber como proceder se um dia
se depararem com esta situação.

Esta semana na EB1/JI das Manteigadas…

Todos (ou quase todos) dançaram músicas ciganas, como forma de respeito por todas as culturas…e também porque
é divertido, claro!!! Animação é coisa que não falta na nossa escola JJJJJJJJJJJJJJJJ

Assim como as imagens aumentam no tamanho e na beleza, também o respeito, os laços e as parcerias se tornam
mais fortes! “Apenas” porque…

Até breve, caríssimos leitores!

EB1 nº1 do Faralhão
Dia da Diversidade Cultural – Etnia Cigana
No dia 19 de novembro de 2019 comemorámos o Dia da Diversidade Cultural – Etnia Cigana.
Apesar de não termos na nossa escola nenhum colega desta etnia, quisemos todos aprender
um pouco sobre a mesma. Então, as nossas professoras mostraram-nos um vídeo que nos
ajudou a compreender melhor esta cultura, explicaram-nos algumas características e a
professora Sónia, de Música também nos esclareceu algumas curiosidades relativas ao som
e instrumentos por eles utilizados. Claro que a seguir tivemos que experimentar dançar e,
com a ajuda de vídeos e da professora Rita, até não nos saímos nada mal! Por fim,
pintámos a bandeira que representa esta etnia.
Gostámos muito porque é sempre positivo aprender mais sobre outras culturas e, por
consequência respeitá-las.

Dia Nacional do Pijama na
EB1 nº1 do Faralhão

No dia 20 de novembro comemora-se o Dia Nacional do Pijama e, na nossa escola não podia ter
sido mais divertido... Além de irmos muito aconchegadinhos com os nossos pijamas preferidos,
ouvimos a história “Todos de Pijama” muito bem contada pela Professora Vânia, dançámos ao
som da música oficial dos Calema e a Professora Rita ajudou-nos na coreografia e pintámos um
lindo pijama. Mas, o mais importante é que todos contribuíram com o que puderam para ajudar
as crianças que, infelizmente não têm tanto como nós. Mesmo com pouco podemos fazer a
diferença. Porque nós crianças, merecemos!

EB1/JI nº5 de Setúbal
Articulação Horizontal

Os Ciganos e a Escola

No dia 19 de novembro, salientou-se a importância da cultura e das tradições
Ciganas, dando a conhecer à comunidade escolar a música e a dança ciganas,
através dos meninos do pré- escolar!

Foi divertido dançar com os amigos destas comunidades, conhecer novos estilos
de música e experimentar novas formas de dança.

HIGIENE ORAL

No dia 20 de novembro, a Sónia que é Higienista Oral, veio á escola falar sobre a
importância da saúde oral e ensinou os meninos a escovar os dentinhos!

Aprendemos que:

ü

Devemos comer mais alimentos saudáveis tais como, frutas ou
legumes e reduzir os doces.

ü

A escovagem é muito importante para manter um sorriso lindo e os
dentes brilhantes e saudáveis!

Aprendemos que:

ü

Devemos comer mais alimentos saudáveis tais como, frutas ou
legumes e reduzir os doces.

ü

A escovagem é muito importante para manter um sorriso lindo e os
dentes brilhantes e saudáveis!

No passado dia 15 de novembro realizou-se mais um exercício público de prevenção de
risco sísmico A TERRA TREME.

Promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil procura chamar
a atenção para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples que os cidadãos
devem adotar em caso de sismo, mas que podem salvar vidas.
Muitas zonas do globo são propensas a sismos e Portugal é um território com zonas
particularmente sensíveis a este risco. Podemos estar em qualquer lado quando começar um
sismo, mas estaremos preparados para enfrentar uma situação deste tipo e recuperar dela
rapidamente?

Ofici na d e Matem á t i ca / B i b li ot eca Es co lar
No passado dia 19, a Oficina de Matemática, em articulação com a Biblioteca
Escolar, desenvolveu uma atividade na EB1/JI de Setúbal, com a turma 38 da
docente Susana Martins.
A atividade iniciou com a leitura do livro ”A bruxa Mimi no fundo do Mar”, pela
docente Marieta Chagas.

Depois da leitura do livro, passamos para a matemática com a construção de
peixes a partir de figuras geométricas já conhecidas dos alunos utilizando várias
técnicas, como o recorte e origami. Montamos o Fundo do Mar da Bruxa Mimi
com os peixes que construiram e desenhos por eles pintados.

A nova atividade da Oficina de matemática, o MulTiPli – brincar com a tabuada.
No dia 19 de novembro, a Oficina de Matemática desafiou alunos da turma 37
da EB1/JI de Setúbal a experimentar um novo desafio. O MulTiPli, o jogo que
testa as capacidades Matemáticas.

Os alunos Tomás Gomes e António Barão, tiveram de aplicar os seus
conhecimentos relativos à tabuada, e mostraram que esta atividade é bastante
interessante e divertida. Mais uma vez brincamos com a matemática.

Biblioteca Escolar
Nas últimas duas semanas, o projeto de articulação “Olhar e criar a arte” envolveu
turmas do 3.º e 4.º anos das escolas EB1/JI n.º 5 Peixe-Frito, EB1 n.º 7 Fonte do Lavra
e EB1 n.º 2 Faralhão em atividades dinamizadas pelo grupo de EVT e a Equipa da
Biblioteca Escolar, sempre com a colaboração inestimável da Dra. Bela Einstein. Com
atividades promovidas na escola sede e nas escolas do 1.º ciclo, foram realizados
trabalhos com base nas obras “Lendas do mar”, de José Jorge Letria, e “A menina que
via o mar de várias cores”, de Vanda Brotas Gonçalves. Até ao final do 1.º período,
mais escolas e turmas serão abrangidas por este projeto.

PROJETO TEIP
Foi ao som de música e passos de dança, que, no final da manhã do dia 20 de
novembro, deu-se por terminada a iniciativa “Dias da Diversidade Cultural –
Comunidade Cigana”. Durante dois dias, professores, alunos, convidados e
Encarregados de Educação participaram em sessões onde a história e cultura desta
comunidade esteve no centro das atenções. Dos testemunhos inspiradores dos
convidados à reflexão proposta pelos oradores, da inquietação provocada pela
“Balada de um Batráquio” ao exemplo de inclusão pela música do projeto Sant’Iago
Olodum, da exposição de trabalhos no espaço da Biblioteca Escolar ao espetáculo de
dança realizado pelos alunos do 1.º ciclo, foram vários os momentos onde se realçou
o respeito e a valorização da diversidade cultural.
Um agradecimento especial a todos os que estiveram envolvidos nesta iniciativa pelo
seu contributo para a construção de uma escola mais inclusiva.

Especial Dia Nacional do Mar
O dia 16 de novembro, Dia Nacional do Mar, foi comemorado pelas
diversas escolas.

Vamos espreitar…

No JI da EB1 Nº 5 de Setúbal, a T.62…
Elaborou um painel com seres marinhos!

Ainda na EB1/JI nº5 de Setúbal…

Saber (a)Mar / Articulação Vertical
O Dia Nacional do Mar celebra-se a
16 de novembro. Neste dia, decorrem
diversas iniciativas em Portugal, com
vista a mostrar a importância do mar
para a economia e desenvolvimento
nacional.
O
mar
assume
uma
importância estratégica e é um setor
vital para a economia portuguesa e
para o produto interno bruto (PIB).

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Para salientar a importância deste dia, as Turmas 17 e 18 do 1º
Ciclo e as Turmas 61, 62 e 64 do Pré-escolar desenvolveram
actividades conjuntas, partilhando saberes, histórias e canções.
Os alunos do 1º Ciclo contaram a história “O Peixinho Arco-Íris” aos
amigos do pré-escolar.

A sala Vermelha cantou a Canção “A Estrelinha do Mar”

A sala Verde cantou a Canção “O Peixinho Doirado”

A sala Azul cantou a Canção “O Golfinho Prateado”

Foi uma manhã divertida e proveitosa!

Na EB1/JI de Setúbal…
No âmbito do projeto Saber(A)Mar, a Turma 38 da EB1/JI da Bela
Vista, foi até à Biblioteca da escola, ouvir a história do livro
“O Médico do Mar”.
Os alunos ouviram a
história do Médico do
Mar com muita atenção.

Posteriormente e para comemorar o Dia Nacional do Mar (16 de
novembro), os alunos construíram com material reciclável um
cardume suspenso, que se encontra exposto na sala.

Na turma 49, alunos do 4º ano, de modo a assinalar o Dia do Mar,
foi trabalhada, em grupo, uma imagem.
Depois de refletirem e debaterem ideias, registaram-se as
conclusões.

No âmbito do Projeto Saber (a) Mar, os alunos das turmas 41, 42 e
47 trabalharam em articulação com a Biblioteca, a obra “O Médico
do Mar”. Foi com grande entusiasmo que aprofundaram o seu
vocabulário e os seus conhecimentos acerca da fauna e flora
marítima.
Como forma de assinalar o Dia Nacional do Mar os alunos das
mesmas turmas refletiram sobre o estado da poluição do mar e a
preservação do ambiente. Seguidamente vários trabalhos de
Expressão Plástica alusivos ao tema.

No âmbito das comemorações do Dia do Mar o pré-escolar da
EB1/JI de Setúbal elaborou cardumes de peixes recorrendo a
aplicação de várias técnicas:

A turma 53 do Jardim de Infância da Bela Vista visitou a Biblioteca
Escolar e mergulhou na história “O Médico do Mar”.
Em contexto de sala, as crianças pesquisaram algumas
curiosidades sobre os animais marinhos da história e construíram
essas mesmas “personagens”.

Na EB1/JI do Faralhão…
No dia 16 de novembro foi dia Nacional do mar.
Apesar de ser num sábado não deixámos passar em branco
esta data.
Como tem sido habitual nas nossas aulas, falámos sobre o
ambiente aquático, e como podemos protege-lo.
Fica mais uma data importante para lembrarmos nas nossas
aulas.

Mariscadoras

“Guardiãs do mar”

Vieram à nossa escola as “Guardiãs do mar”.
Falaram sobre o seu trabalho, e que animais protegiam.
Já sabíamos muitas das coisas que nos contaram porque falamos
muito na escola sobre o mar e a preservação do meio ambiente.
Gostámos muito de ver os cavalos-marinhos, conchas corais,
ovos de raia, estrelas-do-mar entre outros seres que podemos
encontrar à beira-mar. Ficámos a saber mais sobre os objetos que
poluem o mar.

Na EB1 Nº 1 do Faralhão …
O Dia Nacional do Mar foi assinalado com a construção do cardume
suspenso e a criação de um painel coletivo.

Na EB1/JI das Manteigadas …
O Dia Nacional do Mar foi trabalhado em articulação.
Foi realizado o visionamento de um filme sobre a vida das
tartarugas marinhas e elaborado um painel, onde cada aluno
registou o que a imagem transmitia. O objetivo desta atividade é
que no final do ano letivo, ao serem confrontados com a mesma
imagem, possam comparar as respostas!

Na EB1 Nº 7 de Setúbal…
Foram elaborados painéis alusivos ao Mar.
Foi desta forma que as turmas 11 e 13 assinalaram o dia 16 de
novembro!

O tempo esgota-se…

Vale a pena refletir!!!

de parta m en to d e l í nguas

Dia Nacional do Mar - 16 de novembro

A disciplina de Português promoveu a comemoração do Dia Nacional do Mar com

recolha de poemas e provérbios alusivos ao tema. Foram elaborados marcadores de livros
pelas turmas de 7º Ano: umas construíram os seus com excertos de poemas, enquanto
outras registaram uma variedade de provérbios, atividade que promoveu o trabalho
colaborativo entre discentes e os deixou entusiasmados com a quantidade encontrada.
Posteriormente, os marcadores foram distribuídos pela comunidade educativa. Já o 10º
AB submeteu o trabalho ao lema O Mar é Inspiração, tendo culminado o mesmo numa
exposição que se encontra na Biblioteca da Escola sede.

Sabia que …
... Alexandra Costeau, neta do oceanógrafo francês Jacques-Yves Cousteau,
participou há poucos dias na conferência “SB Oceans”, na Alfândega do Porto,
onde apresentou um manifesto global de defesa dos oceanos?
“Resolver o problema do plástico é só o primeiro passo” para salvar os
oceanos (...) Tirar o plástico do mar não chega: é preciso restaurar a
abundância de espécies, (...) mas para isso é preciso aplicar quotas de
pesca, reduzir a captura e restaurar florestas marinhas.

NELSON GARRIDO

Temos de usar a mobilização que existe à volta do plástico como exemplo de
que conseguimos gerar mudança em diferentes áreas como a pesca, áreas
marítimas protegidas, poluição, zonas mortas, acidificação, desoxigenação. O
oceano está a morrer independentemente de resolvermos o problema do
plástico ou não.
Proteger e restaurar florestas marinhas, expandir o cultivo de algas, que são
extremamente benéficas: sequestram carbono, providenciam comida,
habitat, empregos, um stock de alimento para produtos industriais. As algas
são extraordinárias.
O que é que cada um de nós, individualmente, pode fazer para contrariar
o que está a acontecer aos oceanos?
Reduzir o uso de plástico tanto quanto conseguirmos. Às vezes é difícil não
produzir lixo, mas tentar o melhor que conseguirmos. Comprar a
granel, levar o nosso próprio saco quando vamos às compras. Prestar atenção
aos alimentos que vêm do mar — e de onde vêm.
Excertos e adaptações da entrevista publicada em:
https://www.publico.pt/2019/11/16/p3/entrevista/alexandra-cousteau-resolver-o-problemado-plastico-e-so-o-primeiro-passo-para-salvar-os-oceanos-1893856
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