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E B1 nº 7

Musical Madagáscar
No

passado dia 29 de novembro,

todos os alunos da EB1 nº 7 foram assistir
ao musical Madagáscar, no Forum Luísa
Todi, apresentado pela Yellow Star
Company.
Foi um momento cultural muito animado e de uma profunda reflexão; pois a história é
centrada num grupo de simpáticos amigos, que escapam da sua casa no Jardim Zoológico
de Central Park, em Nova Iorque e embarcam numa viagem inesperada até à ilha africana
de Madagáscar.

EB1/JI das Manteigadas foi ao McDonald’s
Entrámos às 9 horas na escola, como é habitual. Mas hoje foi um dia diferente dos habituais. Querem saber porquê? Pois então
cá vai a nossa história do dia de hoje, 27 de Novembro de 2019, uma quarta-feira deliciosa e interessante.
Pelas 9h30, chegou o autocarro da Junta de Freguesia de São Sebastião, conduzido pelo simpático senhor Hélder. A turma 15 e a
turma 63 foram ao McDonald’s Drive da Via Rápida e a turma 12 foi ao restaurante da Avenida Luísa Todi. Fomos muito bem
recebidos pela Sónia e pelo David, que nos fizeram uma visita guiada dentro dos vários espaços do restaurante, para melhor
perceber como se fazem aquelas refeições coloridas e saborosas. Ah, não podemos deixar de dizer que nos deram uma rede para
cobrir o cabelo e não ficar nenhum de fora. Afinal, ninguém gosta de encontrar cabelos na comida, certo?

Terminadas as visitas guiadas, perguntaram-nos o que queríamos comer e beber, anotaram os nossos pedidos e, passados alguns
minutos, foram chegando os tão cobiçados menus. Humm, e como estava boa a comidinha! Pelo menos, a maioria achou que sim,
miúdos e graúdos. Ainda tivemos tempo para brincar um pouco no Playland (os que foram ao restaurante da Via Rápida) e pintar
uns desenhos (os que foram ao restaurante da Avenida Luísa Tody). Soube a pouco…a comida, as viagens, a brincadeira, a diversão!
Mas aqui não há lugar para queixinhas, só para agradecer a todos os que nos ajudaram nesta aventura.
ObrigadJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!

Até breve caríssimos leitores!

EB1/JI nº5 de Setúbal
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Na EB1/JI nº5 de Setúbal, no dia 3 de dezembro, decorreram um conjunto de
atividades no contexto da Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que
envolveram os nossos alunos portadores de deficiência e multideficiência e
todos os outros também, pois a nossa escola é de todos e todos são importantes:
Em conjunto com o técnico
Alberto, de Psicomotricidade,
e com a professora Francisca,
da UAM, as turmas do 3º ano da
professora Isabel e do
2º ano da professora Anabela e do
1º ano da professora Círia
refletiram sobre este dia e
desenvolveram atividades divertidas.

E a seguir, o aluno André Dinis, da turma 18, esteve a explicar aos colegas das
turmas 17 e 18 e aos meninos da UAM como é ser um miúdo cheio de energia
que se desloca numa cadeira de rodas. Os colegas até se sentaram também
numa cadeira de rodas, e todos concluíram que não é nada fácil!

E como os nossos meninos são solidários, realizaram muitos corações para oferecerem ao
“Pequeno Grande Gustavo”, criança autista que está a um passo de ver o seu desejo
concretizado.

Of i c i na d e M at emá t i ca
A MAGIA chegou à EB1 N.º 7 de Setúbal…
A Oficina da Matemática, representada pelas professoras Manuela Venâncio e Carla Fernandes,
esteve presente, no dia 2 de dezembro, na EB1 N.º 7 de Setúbal.
Em articulação com a Biblioteca Escolar, desenvolveu-se mais uma atividade em que os principais
protagonistas foram os alunos da turma 23 (da professora Sofia Raposo) e da turma 30 (da
professora Estela Ramos).
A

atividade

apresentada,

de

abordagem

interdisciplinar,

desenvolveu-se em três partes, proporcionando aos alunos a
exploração de textos e figuras e geométricas e culminado com a
criação de projetos originais relacionados com a temática do Mar.
Na primeira parte, com orientação da professora Helena
Sacramento, foi feita a leitura e exploração do livro A Mimi no Fundo

do Mar.

Na segunda parte, com recurso a figuras geométricas e com aplicação de diferentes técnicas
(dobragem, recorte e origami), os alunos elaboraram um cartaz com o fundo do mar. Também
pintaram diferentes desenhos alusivos ao tema.

Aqui os alunos tiveram oportunidade de trabalhar conceitos de geometria, assim como, estimular
a motricidade fina e a percepção espacial.

Turma 30

Turma 23

Na terceira parte, os alunos deram vida aos seus desenhos!
Com recurso a uma app, foi possível transformar os desenhos (2D) em realidade aumentada (3D)
e animada.

Fez-se magia!...

Trabalho realizado pelos alunos que
frequentam a Oficina de Matemática

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
O livro “A Rosinha, o mar e os sonhos” transporta-nos para o mundo dos sonhos. Fui o que aconteceu nas
atividades desenvolvidas em torno desta história onde a criatividade ganhou asas e as palavras ganharam
forma! Após a exploração da obra foram abordados os conteúdos: Família de Palavras e Área vocabular de
Mar. Depois foi usar essas palavras para desenhar! Adorámos desenhar com palavras...! Aqui ficam alguns
registos das atividades dinamizadas na EB1 n.º 7 Fonte do Lavra e EB1 n.º 1 do Faralhão.

Na escola sede, a turma do 5.º H foi convidada a participar
na atividade … da tela para o livro e assistiu ao filme
“ O principezinho”, baseado na obra com o mesmo nome
de Antoine de Saint-Exupéry.

Projeto TEIP
A iniciativa “Dias da Diversidade Cultural – Comunidade Cigana” que teve lugar no nosso agrupamento
nos dias 19 e 20 de novembro esteve em destaque nos meios de comunicação online da Junta de
Freguesia de São Sebastião e da Câmara Municipal de Setúbal.

No passado dia 27 de novembro, teve lugar a última sessão de trabalho com as turmas da escola sede
que estiveram envolvidas na atividade de intercâmbio com as turmas de Licenciatura em Ensino Básico
e Animação Sociocultural da ESE-IPS. Nesta sessão foram apresentados os trabalhos realizados pelas
turmas. Um agradecimento especial aos professores das turmas CEF 1 e 5.º H pela colaboração nesta
iniciativa. Para o próximo período, está prevista a visita dos alunos do nosso agrupamento ao campus
da ESE-IPS.

Projeto TEIP
A Direção-Geral da Educação e o Alto Comissariado para as Migrações, conscientes da importância da
integração das comunidades ciganas na sociedade portuguesa, e, em particular, da inclusão das
crianças e jovens destas comunidades na escola e da promoção do seu sucesso educativo, promove a
Conferência subordinada ao tema Comunidades Ciganas: Inclusão e Sucesso Educativo, que irá
decorrer no Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago - Escola Básica e Secundária Ordem de
Sant’Iago, em Setúbal, no dia 10 de dezembro de 2019, pelas 10h00.
A conferência conta com a colaboração de entidades diversas, designadamente escolas, e apresenta
relatos de práticas e projetos, bem como testemunhos, tendo em vista o desenvolvimento do trabalho
nesta área.
As inscrições poderão ser realizadas até ao dia 8 de dezembro, através do formulário disponível
em http://area.dge.mec.pt/DSDCcG.

Já temos vencedores…Parabéns!!
Pré-escolar e 1º Ciclo:

EB1 Nº 2 Faralhão
2º Ciclo:

6º G - Chelsea Pinto

3º Ciclo

8º B – Ana Gato

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1 Nº 7 de Setúbal
A Bruxa Mimi no fundo do Mar
Em articulação com a Oficina da Matemática e da Biblioteca Escolar
os alunos do 2º ano (T-23 e 30), assistiram ao conto da história
“A Bruxa Mimi no fundo do Mar”.
Seguidamente, desenvolveram atividades sobre a mesma.

EB1/JI das Manteigadas
No escuro do cinema…ouviu-se a história
“O Ratinho Marinheiro”.

Obrigada educadora Adelaide por mais uma
aventura em alto mar!

Ação de Formação…professores a bordo!!!
Projeto “Educar no Mar”

No âmbito do projeto, realizou-se uma
ação de formação, com a participação
de professores, que transmitiu
conhecimentos mais aprofundados
sobre a temática.
Esta Ação de Formação decorreu a
bordo da “Maravilha do Sado”.

Escol a s e d e A EOS

Hastear da bandeira Escola Azul
Ao fim de três tentativas, lá conseguimos que o sol aparecesse e fizéssemos subir a
nossa bandeira na Escola sede.
Os nossos embaixadores foram agraciados com os seus diplomas e crachás, entregues
pelo Sr. Diretor do Agrupamento:

José Eduardo Teles Castanheira (Secundário - 10º AB)
Irís Filipa Cantante Mendes (3º Ciclo - 8º A)
Tiago Miguel Polido Rodrigues (2º Ciclo - 5º E)
Laura Sousa (1º Ciclo - Turma 13)
Maria Mar Marrilhas (Pré-escolar - Grupo 56)

Nos momentos que antecederam o hastear da bandeira, houve lugar a poesia. O nosso
embaixador José Eduardo declamou “Versos ao Mar”, de Sebastião da Gama.

Chegado o momento tão esperado, a bandeira foi hasteada com a colaboração do Sr.
Diretor e do Prof. Jorge Lima, e o precioso auxílio do Afonso, nosso segundo embaixador
do 1º Ciclo. A subida da bandeira foi acompanhada pelo som de percussão da turma A
do sexto ano, orientada pela Profª. Rosa Nunes.
Para além das turmas dos embaixadores, assistiram ao evento inúmeros alunos,
docentes e assistentes operacionais, que foram manifestando o seu entusiasmo e apoio.

Sabia que …
... a pretexto da Cimeira do Clima (COP25) da ONU, que começou esta
segunda-feira, 2 de dezembro, em Madrid, para alertar para as consequências
das alterações climáticas, O Museu do Prado e a World Wildlife
Fund (WWF) Espanha lançaram uma campanha com recurso a montagens
fotográficas, tendo alterado quatro das mais icónicas obras da coleção
permanente do museu, para mostrar como seria o planeta se a temperatura
aumentasse mais de 1,5 graus Celsius (o “ponto sem retorno” estabelecido por
especialistas).

Felipe IV a Cavalo, de Velázquez

Muda o Clima. Muda Tudo é o nome da campanha que mostra um Felipe IV a
Cavalo, de Diego Velásquez, quase submerso; Os Meninos na Praia, de
Joaquín Sorolla, a banharem-se num mar negro, rodeados de peixes mortos; O
Guarda-Sol, de Goya, a proteger aquela que agora é uma refugiada climática;
ou a A Travessia do Estige, de Patinir, praticamente sem água para ser
atravessada.
“Com um aumento da temperatura global em mais de 1,5 ºC, o nível do mar
poderá subir mais de um metro, o que fará desaparecer países inteiros
debaixo de água, desalojando milhares de pessoas”, explica a WWF e o Museu
do Prado. "A acidez do mar poderá subir, afectando grandes populações de
peixes e até 90 % dos recifes de corais podem desaparecer.” Para Juan Carlos
del Olmo, secretário-geral da WWF em Espanha, a realização deste projeto no
âmbito da COP 25 representa uma “oportunidade para enviar uma mensagem
de acção a todo o mundo, através da linguagem universal que a arte é”.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://www.publico.pt/2019/12/04/p3/noticia/muda-o-clima-muda-tudo-ate-as-iconicaspinturas-do-museu-do-prado-1895999
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