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EB1 Nº 7

O G I G AN T E EG O Í STA
As turmas 11 e 13 da EB1 nº7 trabalharam e exploraram a obra O Gigante Egoísta, de
Oscar Wilde. Os alunos revelaram uma enorme vontade em refletir e debater valores
como a amizade, a generosidade, a bondade e a partilha para com o próximo. Esta obra,
que integra o Plano Nacional de Leitura para o 4º ano, permitiu a sua leitura coletiva
e posteriormente a realização de diversos trabalhos: guião de leitura, a transformação
da história em Banda Desenhada e ainda a ilustração do Gigante, aos olhos dos alunos.
Boas leituras para todos!

E B1 Nº 7

A N I MA I S I N V U LG AR ES

A turma 39 iniciou o estudo da obra de Educação Literária “ O elefante cor-de-

rosa”.

Assim como na obra existe um elefante cor-de-rosa, podem existir outros animais
invulgares.
A turma 39 partiu nesta aventura e desenhou e pintou animais inventados, a partir
de parte de nomes de animais.
Observem e descubram os animais que deram origem a estes animais invulgares!

EQU IPA TEI P / A N I MA Ç Ã O S O CI O CULT UR A L

LAÇO AZUL

No âmbito da Animação Sociocultural, restante Equipa TEIP e em articulação

com a Turma 2º C (ação: Geração Sucesso) - Abril assinala-se o mês de Prevenção
dos Maus-tratos na Infância.
Símbolo Laço Azul.
“Serei o que me deres…que seja amor”, é o Slogan da Comissão Nacional.

C O M E M O R AÇÃ O D O D IA DA LIBERDAD E

Comemora-se, no nosso país, no dia 25 de abril, o Dia da Liberdade. Para assinalar

a efeméride, os docentes do grupo de Filosofia, desenvolverão, durante a próxima
semana, em contexto de sala de aula, no âmbito da disciplina de Área de Integração,
uma atividade de argumentação a favor da democracia e da liberdade e contra a
ditadura e todas as formas totalitárias de governar.
Assim, @s alun@s do Ensino Profissional serão convidad@s a elaborar monografias
relativas à temática da importância da democracia para a garantia da preservação
de direitos humanos fundamentais, tais como as liberdades de pensamento e,
sobretudo, de expressão. Posteriormente, serão selecionados alguns excertos dos
textos produzidos pel@s alun@s para publicação num dos futuros números da
nossa Newsletter.
A atividade tem como objetivos primordiais educar para os valores e para a
cidadania; reconhecer a importância da liberdade e da democracia na construção
de sociedades mais justas; e desenvolver o espírito crítico, a expressão escrita e a
capacidade argumentativa d@s noss@s alun@s.
Henrique Costa e Clara Godinho
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"Um outro mundo a descobrir..."
O Agrupamento integra a REEI (Rede de Escolas para a Educação Intercultural), e pretende promover o acolhimento, a integração e o sucesso
educativo de todas as crianças e jovens da educação pré-escolar ao ensino secundário, bem como desenvolver o respeito pelas diferenças e o
estabelecer relações positivas de interação e aproximação entre Alunos e membros da Comunidade Educativa de diferentes culturas.
Neste âmbito, com o objetivo de promover a Interculturalidade, o conhecimento, a descoberta da alteridade e a diversidade cultural, existente na
nossa Comunidade Educativa, surge a rubrica "Um outro mundo a descobrir", resultante da parceria entre a Biblioteca Escolar e a Cidadania e
Desenvolvimento, na qual, se faz uma homenagem aos países com representatividade na nossa Comunidade Educativa, dando a conhecer os seus
elementos culturais e lançando um desafio/quiz sobre o país em questão.
Apresentam-se as rubricas já publicadas no Blog da Biblioteca Escolar e respetivo link de acesso para que possam usufruir dos recursos e
participar...
https://bibliotecasescolaresaeos.blogspot.com/

Portugal
https://bibliotecasescolaresa
eos.blogspot.com/2021/03/
um-outro-mundodescobrir.html

Brasil
https://bibliotecasescolaresa
eos.blogspot.com/2021/03/
um-outro-mundo-descobrirbrasil.html

Angola
https://bibliotecasescolaresa
eos.blogspot.com/2021/04/
um-outro-mundo-descobrirangola.html

Roménia
https://bibliotecasescolaresa
eos.blogspot.com/2021/04/
um-outro-mundo-descobrirromenia.html

"Saber a Brincar..."
A rubrica tem com objetivos estimular a curiosidade e o
gosto por aprender e consolidar conteúdos curriculares
de forma lúdica.
Apresentam-se as rubricas já publicadas no Blog da
Biblioteca Escolar e respetivo link de acesso para que
possam usufruir dos recursos e participar...
https://bibliotecasescolaresaeos.blogspot.com/

Tangram

"Ogato e o Escuro"

https://bibliotecasescolaresa
eos.blogspot.com/2021/04/
saber-brincar.html

https://bibliotecasescolaresae
os.blogspot.com/2021/04/sab
er-brincar-o-gato-e-oescuro.html

Gramática

Adivinha

Qual o teu livro Ideal?

Atividades Experimentais

https://bibliotecasescolaresaeos.bl
ogspot.com/2021/03/saberbrincar.html

https://bibliotecasescolaresaeos.bl
ogspot.com/2021/03/saberbrincar_1.html

https://bibliotecasescolaresaeos.bl
ogspot.com/2021/03/saberbrincar_8.html

https://bibliotecasescolaresae
os.blogspot.com/2021/03/sa
ber-brincar_19.html

"Um conto para ti..."
Na rubrica "Um conto para ti...", convidamos a ouvirem doces histórias...
Apresentam-se as rubricas já publicadas no Blog da Biblioteca Escolar e respetivo link
de acesso para que possam usufruir dos recursos e participar...
https://bibliotecasescolaresaeos.blogspot.com/

"Saudades do teu
abraço"

https://bibliotecasescolaresae
os.blogspot.com/2021/02/um
-conto-para-ti.html

"O Elmer"
https://bibliotecasescolaresa
eos.blogspot.com/2021/03/
um-conto-para-ti.html

"Aprender
e Jogar..."

https://bibliotecasescolaresaeos.blogspot.com/20
21/03/aprender-e-jogar-viuva-e-o-papagaio.html

A rubrica "Aprender e Jogar...""
tem com objetivo estimular a
curiosidade e o gosto por
aprender.
Combinando
conteúdos curriculares com o
lúdico, pretende proporcionar
um momento lúdico de
aprendizagem.
Apresenta-se a rubricas já
publicada no Blog da
Biblioteca Escolar e respetivo
link de acesso para que
possam usufruir dos recursos
e participar.
https://bibliotecasescolaresae
os.blogspot.com/

Sabia que …
... podemos ingerir cerca de 20 Kg de plástico ao longo da vida?
O plástico está em todo o lado: como não é biodegradável, ao partir-se desfaz-se em
partículas minúsculas, infiltrando-se em todo o lado, especialmente no mar, nas
praias e nos sistemas digestivos de muitos animais. Ao comermos esses animais ou ao
bebermos água engarrafada podemos estar a comer e beber pequenas quantidades de
plástico. Individualmente, não reparamos nesse plástico em cada refeição. Mas os
dados da World Wide Fund for Nature (WWF), referentes a 2019, mostram que o
plástico que comemos é bem mais tangível do que se calhar pensávamos.

Um capacete de bombeiro equivale ao consumo de plástico ao longo de um ano (foto: Kim Kyung-Hoon)

Segundo a WWF, uma das maiores organizações não-governamentais do mundo na
área do ambiente, podemos estar a consumir, em média, o equivalente em plástico a
um cartão de crédito por semana, uma pequena peça de Lego retangular o fim de um
mês, o equivalente a um capacete de bombeiro num ano. Pode não parecer muito,
mas o plástico no nosso sistema vai acumulando e, como não é biodegradável, vai
fazendo estragos. Ao fim de uma década, podemos ter ingerido 2,5 quilos de plástico,
o equivalente a dois pedaços de tubos de plástico. Ao ritmo do consumo atual, um ser
humano terá ingerido cerca de 20 quilos de microplásticos ao longo da sua vida.
Malcolm Udson, professor de Ciências do Ambiente na Universidade de Southampton,
alertou que, além dos microplásticos, está a aumentar no ambiente a presença de
“nanoplásticos”, cuja deteção é mais difícil. “Pode passar para o nosso sangue e para
o nosso sistema linfático e acabar nos nossos órgãos. Estas partículas de plástico são
como pequenas bombas-relógio, à espera de se partirem em pedaços pequenos o
suficiente para serem absorvidas por animais ou por pessoas e causar consequências
danosas”.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://www.publico.pt/2020/12/09/p3/noticia/ja-comeste-plastico-hoje-podemos-chegar-ingerir-20quilos-longo-vida-1942268

Newsletter do AEOS
O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

