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EB1 DO N º 1 D O FA RA L HÃ O

D I A N AC I O N AL DA ÁGUA

No dia 1 de outubro, as turmas 1 e 2 da EB1 do nº1 do Faralhão, refletiram sobre a

importância da água e o que deve ser feito para proteger e preservar este recurso
hídrico, como forma de comemorar o Dia Nacional da Água. Após este momento, as
turmas elaboraram um cartaz com as diferentes reflexões e conclusões e pintaram
desenhos alusivos à data.

EB1 /J I S ET ÚBA L

Foi no dia 16 de outubro que a turma 38 do 3.º ano da EB1/JI de
Setúbal comemorou o Dia Mundial da Alimentação.
Este dia foi assinalado com um debate sobre o tema “Alimentação Saudável, Variada e
Equilibrada”.

Foi também falado da importância dos 7 grupos alimentares que compõem a roda dos
alimentos e das suas principais funções no organismo humano, não esquecendo a água, um
bem que ninguém consegue viver sem ele e essencial na alimentação, devendo ser consumida
no mínimo 1,5l por dia.
Os alunos realizaram um painel ilustrativo com a informação apreendida.

Os
alunos
ficaram
muito
entusiasmados por descobrirem
os alimentos que os deixam com
os ossos/músculos fortes, pele e
cabelos saudáveis e com muita
energia para brincarem. ;-)

Abraçando o nosso projeto "Saber (A)Mar" a T.35 da EB1 Nº7 de Setúbal,
partilha o que tem feito…

"Histórias de (A)Mar"

É com muito orgulho divulgamos o nosso sentir como futuros cidadãos.
As histórias criadas remetem todas para a problemática do lixo que vai parar ao
Oceano!!
E ainda…
Após a exploração de um simples saco de cartão chegámos à mensagem
transmitida pelo mesmo.
Foi incrível como foram refletidas questões como :
• "Porque será de cartão e não de plástico?"
• "O que significa está nas nossas mãos proteger o mar?"

•
•
•
•
•

Eis algumas respostas:
“É de cartão porque se cair no mar
desfaz-se com a água;”
“Porque deu para reciclar;”
“Porque o plástico é feio na natureza;”
“Significa que nós é que temos que
limpar o mar”
“Significa que sou eu ou tu que não
podemos deitar o plástico no chão ele
vai dar às praias”

T.35, alunos do 1º ano

E B1 N° 7

O PR I M E I R O DI A DE AUL AS

A Escola é hoje um lugar novo para Todos!!

Iniciamos com a receção ao 1° ano, no dia 17 com muita entrega e resiliência.
Foi comovente ver pais, mães, irmãos...confiarem os seus do portão para dentro.
Trocamos olhares cúmplices e sorrisos escondidos pelas máscaras .....
Todos (as) entraram com mais ou menos sorrisos e sem olhar para trás.
Tão bom !!!
Para os que um dia depois regressaram à Escola que conheciam, restou, na falta de
um abraço dizer:
Estamos Juntos e Presentes.
Que Oportunidade.
Um Bom Ano para Todos !!!!

Sabia que …
... foi há 500 anos que um português realizou um dos feitos mais marcantes da
história da humanidade?
Foi a 21 de outubro de 1520 que o navegador português Fernão de Magalhães
descobriu o que se chamaria Estreito de Magalhães, abrindo as portas à navegação
entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, o que lhe permitiu fazer a primeira
viagem de circum-navegação e mostrar ao mundo como o mundo realmente é,
redondo. Ao unir os oceanos, ligou mundos e deu origem ao processo de globalização
que hoje vivemos
(excerto da notícia publicada em https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/artigos/foi-ha-500-anos-queum-portugues-realizou-um-dos-feitos-mais-marcantes-da-historia-da-humanidade).

A Estrutura de Missão do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação em
parceria com a Escola Azul - Direção-Geral de Política do Mar e o Instituto de Sistemas
e Robótica do Instituto Superior Técnico promoveram a iniciativa Quem quer entrar a
bordo?
As Escolas Azuis entram a bordo no Estreito de
Magalhães. Destino: o Mundo!
500 anos depois, Portugal celebra a descoberta do
Estreito de Magalhães, com três mini-veleiros do
século XXI. Não são tripulados, simbolizam as naus
de Magalhães (Victoria, Trinidad e Concepción) e
levam carga preciosa: símbolos da nossa cultura e
as melhores mensagens de alunos das nossas
Escolas Azuis.
Aos nossos alunos é lançado o desafio: Uma mensagem, um poema, uma música, um
desenho, uma foto. Tudo vale para mostrar a vossa Escola Azul ao mundo, o que
o mar significa para vocês e o que gostariam de transmitir a outros países.
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