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EB1 Nº7

D I A N AC I O N AL DO M AR

O dia nacional do mar comemora-se no dia 16 de novembro. Neste dia, decorrem

várias iniciativas em Portugal tendo em em vista mostrar a importância do mar para a
economia e desenvolvimento nacional.

Portugal é fortemente ligado ao mar pois a pesca é uma das atividades principais para
o sustento de muitas famílias .O mar também é importante para atividades de lazer ,
tais como : nadar, surfar, navegar.

16 de novembro, Turma 23

E B 1 Nº 2 D O FARALH ÃO

“São tão quentes e boas
Quentinhas…..
Acabadas de sair….
Do papel!!!!!!
Este ano com os constrangimentos que
temos vindo a sentir, não pudemos fazer o
nosso tradicional S. Martinho, com as
castanhas quentinhas e assadinhas pelos
nossos avós, mas as turmas da EB1 nº2 de
Faralhão, aproveitaram para desenvolver
em sala de aula, algumas atividades alusivas
ao tema.

EB1 Nº7
Saber (A)Mar – Romero Britto

Ainda ao sabor do AzulARTE , integrado no nosso "Saber (A)Mar" aos alunos da
turma 23 da professora Sofia Raposo , continuaram a pesquisar Romero Britto e daí
voltaram a surgir trabalhos lindos .

E.B.1/J.I. nº 5 de Setúbal

EB1 Nº 7

D I A N ACI O N AL DO M A R

No Dia Nacional do Mar, 16 de novembro, as turmas 11 e 13 do 4º ano da EB1 nº7

de Setúbal assinalaram esta data com a realização de um debate sobre a importância
do mar nas nossas vidas e, posteriormente, a elaboração de trabalhos de Expressão
Plástica alusivos ao tema.

EB1 Nº7
TU RMA 9

EB1/J I Nº 5

A turma 10 escreveu um
texto coletivo e ilustrou-o

E B FA RA L H ÃO Nº 1

D I A N ACI O N AL DO M AR

A turma 2 da EB1 do Faralhão nº 1, para comemorar o dia nacional do Mar, debateu

a importância do mar e o que devemos fazer para protege-lo da poluição. Os alunos
quiseram transmitir uma mensagem e elaboraram um cartaz.

Dia Nacional do Mar
No dia 16 de novembro de 2020, comemoramos o Dia Nacional do Mar. Conversamos
sobre a poluição dos oceanos e sobre o que podemos fazer para que ela diminua e assim
podermos ter um planeta saudável onde todos, pessoas e animais, vivam com saúde.
Dia Nacional do Mar
Deste modo, chegamos à conclusão do oceano que queremos e do que não queremos
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e criando
um cartaz
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o
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podermos ter um planeta saudável onde todos, pessoas e animais, vivam com saúde.
Deste modo, chegamos à conclusão do oceano que queremos e do que não queremos
EB1 nº 1 do Faralhão Turma 1
pintando ilustrações alusivas e criando um cartaz representativo. Aproveitamos o
espaço e colocamo-lo ao lado daquele que fizemos no ano passado. Assim, temos uma
parede cheia de mar!
EB1 nº 1 do Faralhão Turma 1

E B FA RA L H ÃO Nº 1

R OMER O B R I T TO

A turma 2 da EB1 do Faralhão nº1 após a visualização do power point sugerido,

analisou as obras do pintor com a finalidade de identificar as caraterísticas do seu estilo
artístico para posteriormente reproduzi-las. E o resultado foi este….

Romero Britto
Seguindo a proposta do “AzulARTE”, integrado no nosso projeto "Saber (A)Mar", a turma 1 da
EB1 nº1 do Faralhão, dedicou-se à exploração e realização de trabalhos relacionados com o
pintor Romero Britto. Além de ficarmos a conhecer algumas obras deste pintor, escultor e
serígrafo brasileiro, tivemos também oportunidade de agregar ao projeto que temos vindo a
desenvolver e onde gostamos tanto de “mergulhar”. Esperamos que gostem tanto quanto nós!

C OM E M O R AÇÃO DO D IA INTERNACIO NAL PAR A A
EL I MI N AÇÃO DA V I O L ÊNCIA C O NTR A AS MULH ERES
( 2 5 D E NOVEMBRO)

Comemora-se, no dia 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da

Violência Contra as Mulheres. 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 ação de formação e também de
sensibilização para o flagelo da violência, com foco naquela que é praticada contra as
mulheres.
Tendo por base materiais disponibilizados pela APAV, serão abordadas temáticas
como o ciclo da violência; as consequências físicas, psicológicas e sociais nas vítimas da
mesma; e as formas de ação/intervenção face à problemática. Apresentar-se-á também
uma abordagem filosófica da questão da violência doméstica e no namoro, a partir das
perspetivas éticas de filósofos como Martin Buber e Emmanuel Levinas: o primeiro
denunciando os perigos de uma relação que concebe o Outro como um “isso” ou uma
“coisa”, um objeto ou uma propriedade; o segundo propondo uma relação com o Outro
enquanto alteridade absoluta, sublinhando a necessidade do “cuidado pelo Outro” se
sobrepor ao “cuidado de si”.
A atividade tem como objetivos primordiais educar para os valores e para a cidadania;
sensibilizar para a problemática da violência contra as mulheres; dar a conhecer a APAV,
o seu âmbito de atuação e os seus objetivos; e promover a igualdade de género.
Henrique Costa e Clara Godinho

EQU I PA T E I P/ANI M AÇ ÃO SO C IOCULT URAL

A MAGI A DO N ATAL

No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com o Departamento das

Expressões, e a restante Comunidade Educativa, a magia do Natal celebra-se🎅
Acreditamos na partilha, compaixão, generosidade e respeito!
Objetivos:
* Transformar o espaço escolar num lugar harmonioso;
* Promover a interação da comunidade Educativa;
* Proporcionar experiências agradáveis nesta quadra natalícia;

* Identificar o Natal como festa da família, bem como as tradições e os valores
associados à época;
A nossa Rádio-Escola participa com um Set especial com as melhores músicas de
Natal.
Por estas e outras razões, decoração alusiva à temática não faltou!

DE PA RTA M E NTO D E E DUCAÇ ÃO ESP EC IAL

D I CAS DE B E M - ESTAR

A pandemia da Covid-19 é uma crise global que não escolhe nacionalidade, género,

idade ou condição social. Neste momento, começam a surgir preocupações relacionadas
com as consequências psicossociais e de saúde mental nas diversas populações
afetadas.
O que podemos fazer para o bem-estar comum?

O uso de máscara e o distanciamento social afeta a comunicação e a interação com
os outros. No entanto, ainda conseguimos comunicar através do contacto visual, da
observação da linguagem corporal e da atenção às palavras proferidas. Podemos, ainda,
adotar hábitos que nos ajudam a realizar as nossas tarefas de forma mais eficaz.
Deixamos aqui 3 dicas para que todos consigamos viver este momento de forma mais
saudável, tranquila e segura.
Fiquem atentos às próximas dicas que temos para partilhar convosco!
Professora Patrícia Rosa

DICA Nº1
Sorri sempre... mesmo com máscara!

DICA Nº2
Cumprimenta de forma segura!

DICA Nº3

Concentração

Calma

Gratidão

ES COL A B ÁSI CA E SECU ND ÁRIA ORD EM D E SANT ’IAG O

D I A N AC IONAL D O MAR - O ME U O CE AN O LIV RE DE PLÁST I C O

O meu Oceano livre de plástico foi o desafio lançado aos alunos de todo o

Agrupamento para a comemoração do Dia Nacional do Mar. A resposta não se fez
esperar, tendo-nos chegado inúmeros trabalhos sob a forma de desenho, cartaz, texto
informativo, poema, 3D, apresentações em PowerPoint e até vídeos!

Alguns destes trabalhos encontram-se expostos nas diferentes escolas, podem ser
visualizados no Facebook e, oportunamente, na página Web do Agrupamento, no
espaço do Projeto.
A todos, docentes e discentes, o nosso agradecimento pela vossa participação.
Saber(AMar) As Coordenadoras

M E N SAGEM E SCO L A A ZU L
Hoje queremos deixar um enorme agradecimento

à nossa comunidade de

Escolas Azuis que, mesmo num ano tão especial como este, continua a responder
de forma incrível aos nossos desafios.
Muito obrigado a todas as Escolas Azuis que foram partilhando imagens
das suas celebrações no Dia Nacional do Mar.
Muito obrigado a todas as Escolas Azuis que nos enviaram material
para incluir nos três barquinhos do Desafio Magalhães. Recebemos centenas de
desenhos, poemas, fotografias, vídeos e músicas que vão levar a Escola Azul a
novas latitudes.
Quem estiver curioso por espreitar o trabalho magnífico que as Escolas
Azuis têm realizado, nada melhor que espreitar o
Grupo Escola Azul

#EscolaAzul #SomosOceano #LiteraciadoOceano

Sabia que …
... 13.000 toneladas de microfibras acabam nos mares europeus?
A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo e sempre que lava a roupa
que veste ainda está a agravar mais o problema. Todos os anos, 13.000 toneladas de
microfibras acabam nos mares europeus. O número é avançado num
novo estudo científico levado a cabo por um grupo de investigadores da Universidade
de Northumbria, em Newcastle upon Tyne, em Inglaterra, que recorreu à análise
forense para determinar a origem dos tecidos que são encontrados no oceano.
Segundo a análise, divulgada pela publicação especializada PLOS One, em cada ciclo
de lavagem standard são libertados 114 miligramas de microfibras por quilo de roupa
lavado. Tendo por base um relatório de 2013, que sugere que são feitas, por ano, 35,6
mil milhões de lavagens nos 23 países europeus analisados, os investigadores
garantem que, pelo menos, 12.706 toneladas dessas partículas, o equivalente a dois
camiões de recolha de lixo por dia, vão, anualmente, parar aos mares europeus.

Alterações na
lavagem da
roupa podem
diminuir
poluição
O impacto dessas lavagens não é, no entanto, sempre igual. Sempre que são lavados a
15º C num ciclo de lavagem de 30 minutos, os tecidos libertam menos 30% de
microfibras, em comparação com um ciclo de lavagem de 85 minutos a 40º C. Se todos
os cidadãos europeus reduzissem a temperatura da água e encurtassem a duração das
lavagens que fazem no dia a dia, os especialistas acreditam que menos 3.813
toneladas de microfibras iriam parar ao mar. O ideal, segundo os cientistas, que
trabalharam em parceria com a Procter & Gamble, empresa que detém marcas de
detergentes e amaciadores, é preencher sempre três quartos da capacidade do
tambor com roupa e utilizar as peças de vestuário durante mais tempo, uma vez que
as novas tendem a libertar mais microfibras do que as antigas. De acordo com os
investigadores, só a partir da oitava lavagem é que a libertação dessas particulas
começa a diminuir.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://lifestyle.sapo.pt/vida-e-carreira/ecologia/artigos/13-000-toneladas-de-microfibras-acabamnos-oceanos-alteracoes-na-lavagem-da-roupa-podem-diminuir-poluicao
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