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EB1/JI nº 5 d e S etú ba l

Rosinha e o mar e os sonhos de Rosário Alçada Araújo

O professor bibliotecário, Professor Pedro, veio à nossa escola contar-nos a história
da “Rosinha, o mar e os sonhos”, de Rosário Alçada Araújo. Contou com a preciosa
colaboração de duas alunas do 4ºano-turma 24.

Todos adoraram esta
personagem e as suas
aventuras!

EB1 /J I das M a n t ei ga das
EB1/JI das Manteigadas foi ao Cinema City

Olá leitores! Começamos por desejar a todos um excelente 2020!!! J
E que maneira mais divertida poderíamos ter encontrado, para dar as boas vindas ao Ano Novo, do que ir ao
cinema, ver A FROZEN 2, com pipocas, passatempos e tudo a que temos direito???
Foi tão divertido que a manhã passou num ápice! Comportamento? Cinco estrelas para todos!
Agradecimentos? Claro! Um OBRIGADO do tamanho do mundo ao Cinema City, que preparou tudo ao
pormenor para nos receber e à Junta de Freguesia São Sebastião que, mais uma vez, nos “emprestou” o
autocarro conduzido pelo nosso amigo Sr.Helder.

Aguardem pelas próximas novidades, caríssimos leitores!J

EB1/JI nº5 de Setúbal
Articulação Horizontal

Na EB1/JI nº5 investigámos os fenómenos atmosféricos associados ao Inverno,
explorámos o tipo de vestuário que devemos usar, ouvimos a história “Semedo e o
Bonequinho de Neve” e fizemos lindos trabalhos.
No Inverno
faz frio, às
vezes chove,
faz trovoada
e até pode
nevar!

Of i c i na de M at emá t i ca
“Prata” no 1.º Campeonato do Jogo Ouri
No dia 20 de janeiro, realizou-se o 1.º Campeonato do
Jogo Ouri, na Escola Secundária Dom Manuel Martins (no
âmbito das comemorações do Dia da Escola).
O Agrupamentos de Escolas Ordem de Sant’Iago foi convidado a participar e
contou com a participação da Oficina de Matemática (representada pelas professoras Carla
Fernandes e Manuela Venâncio e por um grupo de 12 alunos).
Ano

Turma

Nome
Adriana Ourives

6.º

A

Diogo Belguinhas
Pedro Mouta
Bruna Louro

8.º

A

Raissa Pinto (Júri)
Iúri Quental
Beatriz Santos
Carolina Guerreio

9.º

A

Carolina Popa
Catarina Popa
Cristiano Madeira
Telmo Ferreira

Nesta iniciativa participaram um total de 29 alunos das duas escolas.
O Ouri é um tipo de jogo que se inclui na classe de jogos Mancala. É uma família de jogos de
tabuleiro, algumas vezes chamada de jogos de semeadura, contagem ou captura. A palavra
Mancala deriva do árabe “nagala”, que significa mover, deslocar de um lado para o outro.
Nela reside a essência do jogo que se baseia no princípio de transferência. O Ouri desperta
o interesse e mobiliza a atividade do aluno na matemática. Além disso, alia raciocínio,
estratégia e reflexão, com desafio e competição de uma forma lúdica, desenvolvendo a
capacidade de formalização de estratégias, de memorização e o desenvolvimento pessoal e
social.
As diferentes eliminatórias disputaram-se à semelhança do Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos, o melhor de três jogos passa à fase seguinte; realizaram-se quatro fases, sendo
a última a final.
Duarnte o Campeonato foi notório o entusiasmo, a motivação, a competitividade saudável
entre os alunos, o desportivismo e o empenho em vencer nas diferentes partidas.

Os resultados também foram animadores!... Chegamos à grande final com dois jogadores e
conquistámos os 2.º e 4.º lugares (Telmo Ferreira e Diogo Belguinhas, respetivamente). Aos
alunos classificados nos três primeiros lugares foram atribuídos diplomas e prémios; aos
restantes foi atribuído um diploma de participação.
No final houve um lanche convívio para todos os participantes!

As professoras envolvidas manifestaram o seu agrado e satisfação relativamente ao
entusiasmo e desempenho demonstrado pelos alunos participantes, pelo que estão de
parabéns. O balanço da atividade foi bastante positivo, contribuindo para um convívio
saudável entre professores e alunos.

Muitos parabéns a todos!

BIBLIOTECAS ESCOLARES
Nas Bibliotecas Escolares, houve Animação de leitura da obra literária “O
Ratinho Marinheiro”, de Luísa Ducla Soares. A história, contada em poesia, centra-se
na vida da personagem principal, o Ratinho, que sonha ser marinheiro e vive uma
grande aventura, cativando os alunos pela existência de muitos elementos surpresa
e pelo jogo fonético das rimas.

Projeto TEIP
Dando continuidade ao trabalho iniciado no período anterior, as turmas do CEF 1 e 5.º H,
acompanhadas pelos diretores de turma, professoras Eunice Henriques e Maria José Cruz,
deslocaram-se à Escola Superior de Educação de Setúbal – Instituto Politécnico de Setúbal
para uma atividade de intercâmbio com os alunos desta instituição. O acolhimento e
acompanhamento foram efetuados pela Dra. Cristina Roldão, Perita Externa do nosso
agrupamento, e pelos alunos dos cursos de Licenciatura em Ensino Básico e Animação e
Intervenção Sociocultural. As turmas visitantes efetuaram uma visita às instalações,
realizaram um peddy-paper e participaram num lanche convívio. Os diretores de ambas as
instituições também estiveram presentes e destacaram a importância destas iniciativas
para estreitar relações entre o ensino superior e os ensinos básico e secundário.

Anim a ç ã o S o c io cu lt ur a l

ESCOLAS COM TALENTO

No âmbito do projeto Escolas com Talento, promovido pela Divisão de Juventude,
e em articulação com Animação Sociocultural - ação “Geração Sucesso”, divulga-se o
cartaz de divulgação com as datas dos espetáculos nas escolas.

Anim a ç ã o S o c io cu lt ur a l

No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante Equipa TEIP
(Ação: Geração Sucesso), o espaço OTL está ao rubro!
É um espaço criado a pensar nos alunos, ocupando os seus tempos livres, participam
em pequenos projetos de interesse para a comunidade AEOS.
A desenvolver Arte Criativa.
Peixes, peixes e peixes, desenhar e recortar!

EB1/JI das Manteigadas
A Educadora Adelaide Amaro explorou a lenda “Sete Ondas”.

Mais uma vez, como vem sendo hábito, a
nossa amiga Adelaide tem a preocupação de
promover a leitura individual e coletiva nas
suas sessões de trabalho…
Há sempre a ajuda dos alunos de 4º ano para a
leitura das obras escolhidas!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Na passada 6ªfeira, o “Saber (A)Mara”, foi trabalhado na
EB1/JI das Manteigadas com o s alunos do 1º Ciclo.
Assim, em pequenos grupos as turmas de 3º e 4º anos
divertiram-se fazendo
“Mergulho Rápido”

Vê quantos cálculos mentais consegues efectuar em 5 minutos.
Se acertares todos o teu mergulhador sobrevive!
546 - 100=

1523 + 1000=

240 + 40=

692 - 600=

2305 - 1000=

7004 - 7000=

345 x 10=

9 corretos

804 x 100=

6 a 8 corretos

30 : 10=

4 e 5 corretos

3 ou menos

E explorando notícias sobre o mar, enriquecendo o painel
“O Mar é notícia”

As turmas dos 1º e 2º anos exploraram o fundo do mar com
atividades de Matemática, Português e algumas curiosidades!

Bandeira
Azul
E eis que chegou o dia de hastear a
bandeira azul na EB1 Faralhão nº2.
Após ouvirmos o bonito poema de Luísa
Ducla Soares intitulado “O Mar”, toda a
escola entoou a canção “Conquistador” dos Da Vinci.

Este é o mar

Este é o mar

onde os barcos viajam,

que se esgota em esgoto,

os peixes moram,

se lixa em lixo,

os golfinhos saltam,

o das marés negras,

as baleias lançam repuxos,

das redes de arrasto,

as crianças nadam,

dos rastos de sangue,

os jardins são de coral

dos cemitérios nucleares,

e sabem a sal.

dos muitos azares.
Este é o mar.
Quem é que entende a
canção das ondas?

Luísa Ducla Soares
EB1 Faralhão nº2

EB1/JI de Setúbal
A turma 43 concluiu e expôs o seu cardume suspenso.

E assim, com o contributo de todos, começa a surgir o
Cardume Suspenso da EB1/JI de Setúbal

Mais uma visita à Mercearia “Confiança de Troino”

No âmbito do projeto Saber (A)Mar, a turma G do 6ºano, realizou no dia 23 de
janeiro uma visita à Mercearia Confiança de Troino.
Neste espaço os alunos viajaram no tempo, ficando a conhecer utensílios de pesagem,
tulhas, moinho do café, talha de azeite, entre outros produtos, como o óleo de fígado
de bacalhau e a castanha pilada. Atentamente os alunos ouviram toda a explicação
fornecida pela Sr.ª D.ª Filipa Escarduça, sobre o funcionamento da mercearia.
Posteriormente passaram para os atelieres com a Sr.ª D.ª Odete Lula, realizaram
atividades como por exemplo: jogo da memória; pesca do bacalhau; construção de uma
espinha de sardinha entre outros.
Foi uma atividade enriquecedora e divertida para todos os alunos.

Sabia que …
... a iniciativa Ocean Art, na sua 8ª edição, distinguiu fotografias subaquáticas de
peixes exóticos, mestres da camuflagem e criaturas estranhas que habitam o fundo
dos oceanos, sem deixar de mostrar o plástico que os asfixia.

A sopa de plástico em que os oceanos se transformaram é um tema recorrente nas
imagens vencedoras. Uma manta a tentar filtrar o zooplâncton de que se alimenta,
trazido pelas mesmas correntes que arrastam toneladas de plástico em Bali, na
Indonésia, é especialmente alarmante."Foi um momento imensamente revelador para
todos com quem estava a mergulhar", alerta a autora da imagem, a fotógrafa Brooke
Lori Pyke.

Nesta edição de 2019, promovida pela Underwater Photography Guide, as categorias
mais concorridas foram a de conservação e mergulho nocturno em profundidade, onde
os animais parecem flutuar num fundo negro.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://www.publico.pt/2020/01/17/p3/fotogaleria/o-mundo-das-criaturas-marinhas-e-do-plastico-que-asestrangula-nas-melhores-fotos-subaquaticas-399719
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O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

