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E B1 Nº1 D O FA RA L H Ã O

D I A N AC I O N AL DO P I JAMA

No dia 20 de novembro comemora-se o Dia Nacional do Pijama. Este ano, infelizmente

não pudemos celebrar como em anos anteriores devido à situação pandémica que o
mundo atravessa. No entanto, a turma 1 da EB1 nº1 do Faralhão não quis deixar de
assinalar a data. Assim, fomos trabalhar vestidos a rigor… com um pijaminha confortável.
Falámos sobre os direitos das crianças, principalmente no direito a ter uma família.
Pintámos gravuras alusivas e elaborámos um cartaz. “A família não tem preço, mas a sua
falta tem um custo.”.

E B 1 Nº 2 D O FARALH ÃO
Ao longo da semana de 16 a 20 de novembro e no
âmbito do Dia

Nacional do Mar, as

turmas da EB1 nº2 do Faralhão, desenvolveram
a proposta de atividade AzulARTE.
Após o visionamento e debate de alguns vídeos
relacionados com o mar, direcionados para cada
uma das turmas de acordo com as faixas etários,
os

alunos

deram

largas

à

imaginação

e

reproduziram algumas obras de Romero Britto.
O resultado foi espetacular, todos os alunos
gostaram da atividade e aplicaram-se
verdadeiramente no trabalho.
Estão todos de parabéns!!

OS N OSS @ S ALU N @ S EM D EFESA DA TO LERÂNCIA E
C O N T R A A D ISCRIMINAÇÃO !

Comemorou-se, no dia 16 de novembro, o Dia Internacional para a Tolerância.
Para assinalar a efeméride, os docentes do grupo de Filosofia, desenvolveram,
em contexto de sala de aula, no âmbito da disciplina de Área de Integração, uma
atividade de argumentação a favor da tolerância perante a alteridade.
Tendo como objetivos primordiais educar para os valores e para a cidadania,
fomentar uma cultura de tolerância, denunciando os vários tipos de discriminação, e
desenvolver o espírito crítico, a expressão escrita e a capacidade argumentativa, @s
alun@s do Ensino Profissional foram convidad@s a elaborar monografias relativas à
temática da importância da adoção de uma atitude de tolerância num mundo atual
cada vez mais caracterizado pela diversidade individual e cultural.
Eis alguns excertos de alguns textos produzidos pel@s noss@s alun@s:
“Devemos ser a favor da tolerância e contra a discriminação porque no mundo
existem pessoas imperfeitas, incompletas, repletas de medos e traumas, como eu e
vocês.” (Ana Dias, 2ºA)
“A busca por um mundo mais justo e equilibrado, sem fronteiras de qualquer
espécie, é a base dos princípios humanos.” (Daniela Viegas, 2ºA)
“Para se ser tolerante temos de aceitar as pessoas como elas são, não julgar nem
ter preconceitos!” (Maéva Bernard, 2ºA)
“Temos o dever de tolerar porque todos os cidadãos são iguais em direitos.” (Issufi
Baldé, 2ºA)
“O principal papel da tolerância é fazer com que todos os indivíduos consigam
conviver em harmonia, respeitando o espaço do Outro.” (Ana Martins, 2ºC)

“A tolerância é algo precioso, embora seja cada vez mais difícil pô-la em prática
no mundo atual. Trata-se de reconhecer que o Outro tem o direito a pensar de
forma diferente e aprender com essas diferenças. A diversidade pode ser algo
muito enriquecedor para quem está disposto a aceitá-la.” (Catarina Delfino, 2ºC)
“É importante juntarmo-nos e combatermos a discriminação lado a lado, pois se
hoje há alguém a precisar de ajuda, amanhã poderás ser tu!” (Diogo Silva, 2ºC)
“A tolerância é importante porque o seu objetivo é fazer com que todos os
indivíduos consigam viver em harmonia, respeitando o espaço do Outro e o seu
direito de ser quem é.” (João Crespo, 2ºC)
“Se houvesse mais tolerância, iria haver menos mortos, menos casos de
discriminação e as pessoas teriam menos medo de viver no mundo em que vivemos.”
(João Nunes, 2ºC)
“As pessoas pensam, agem e têm valores diferentes. Não é por isso que devem ser
desrespeitadas.” (João Santos, 2ºC)
“A intolerância inviabiliza entendimentos e gera o caos por obscurecer princípios
básicos e, consequentemente, dar lugar a tiranias e impiedades.” (Leonardo Martins,
2ºC)
“A perspetiva de cada um de nós deve ser respeitada e tolerada, pois é normal
discordar, mas ser intolerante é egoísmo puro.” (Pedro Amador, 2ºC)
“Todos temos direito a ser tratados da mesma forma, independentemente da
nossa etnia, nacionalidade, classe social, religião, género, idade, etc.” (Bernardo
Peixe, 3ºA)
“A intolerância já matou muitas pessoas em todo o mundo pelo simples facto de
elas serem diferentes.” (Tatiana Augusto, 3ºA)

Henrique Costa e Clara Godinho

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

PR OG R AM A ACADE M IA D IGITAL PAR A PAIS

No âmbito da Animação Sociocultural, Mediação Socioeducativa e Serviço Social, e

em articulação com a restante Comunidade Educativa, o Agrupamento candidatou-se
ao Programa Academia Digital para Pais.
É uma iniciativa da EDP Distribuição – Energia, S.A. em parceria com a Direção-Geral
da Educação (DGE), que dá a possibilidade aos pais/encarregados de educação, de
crianças do 1.º e 2.º ciclos, de Escolas que integram o Programa Territórios Educativos
de Intervenção Prioritária (TEIP), de frequentar ações de formação promotoras de
competências digitais.
Com este programa, pretende-se dotar as famílias de competências digitais básicas
que facilitem o acompanhamento escolar dos filhos e ainda lhes facultem ferramentas
de integração, essenciais na sociedade atual.
Prémios e Certificados
A EDP Distribuição – Energia, S.A. fará a:
a. Oferta de 1 cabaz alimentar por família no final da realização de cada 4h de formação.
b. Oferta de 1 kit escolar com brindes EDP Distribuição aos alunos das famílias
participantes.
c. Emissão de certificados de participação a todas as famílias que frequentarem a
formação e distinção através da emissão de certificado final de conclusão de curso, às
famílias que concluírem a formação com participação em todas as sessões.
d. Emissão de um certificado de participação a todas as escolas, formadores, pessoal
docente e não docente envolvidos na iniciativa Academia Digital para Pais.
e. Oferta de prémios e brindes aos formadores voluntários.
Colaborem!

Equipa TEIP / Natália Silva - Animadora Sociocultural

Biblioteca Escolar

Ordem de
Sant`Iago
A DECORRER...
PARTICIPEM...

Mural de
Natal
Está a decorrer...
Participem...
Atividade direcionada a todas as
famílias.
Para mais informações consultar o
Blog da Biblioteca Escolar Ordem de
Sant'Iago, no link: Biblioteca Escolar
Ordem
de
Sant'Iago:
bibliotecasescolaresaeos.blogspot.com

Sabia que …
... pode evitar que as microfibras cheguem ao mar?
De cada vez que lava os seus casacos e mantas polares, roupa
desportiva, leggings e outros artigos feitos de nylon, acrílico e
poliéster, centenas de milhares de microfibras de plástico são
libertadas para a água de lavagem. Como são tão pequenas, as
ETAR (estações de tratamento de águas residuais) não as
conseguem filtrar. Sabe o que acontece então?
Vão parar aos rios e aos oceanos, onde são uma ameaça para os animais marinhos,
que as ingerem por as confundirem com comida.
Como resultado desta poluição, as microfibras
estão a entrar na cadeia alimentar: já foram
descobertas

no peixe

vendido

no

supermercado e no sal. Um estudo estimou que
os consumidores de peixe e de marisco ingerem
até 11 mil pequenos pedaços de plástico por
ano, dos quais dezenas são absorvidos para a

Plâncton ingere microfibras

corrente sanguínea. Embora pequenas, são uma das grandes fontes da poluição de
plástico no mar e já foram chamadas, pelo The Guardian, “o maior problema
ambiental de que nunca ouviu falar”.
O que pode fazer para ajudar a reduzir a quantidade de microfibras que a sua
roupa liberta para o oceano: 1. Opte por roupas feitas de fibras naturais (algodão,
linho, cânhamo ou lã); 2. Lave as roupas de tecidos sintéticos menos frequentemente e
num programa mais curto; 3. Encha a máquina de lavar na sua carga máxima; 4. Lave a
roupa a temperaturas mais baixas; 5. Troque o detergente de máquina em pó por um
líquido; 6. Adquira um saco para lavar a roupa, este captura cerca de 99 % das fibras
libertadas durante a lavagem; 7. Também pode comprar uma bola que se coloca dentro
da máquina de lavar e que captura 35% das microfibras libertadas em cada lavagem. Para
melhores resultados, a equipa que a desenvolveu recomenda o uso de 2 ou 3 bolas.
Para ficar a conhecer melhor este problema veja o vídeo “A História das Microfibras”
(https://www.youtube.com/watch?v=BqkekY5t7KY&feature=emb_title)
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://www.theuniplanet.com/2017/05/12-dicas-para-evitar-que-as-microfibras.html
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