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CONCURSO DE ESCRITA A PARTIR DO LIVRO “O MENINO QUE QUERIA
SONHAR COM O CORAÇÃO”, de Amadeu Pereira
Está a decorrer, na EB1 / JI de Setúbal, um concurso de escrita no qual os escritores serão os alunos das turmas 41 (Prof.ª Marta Nobre) e 43 (Prof.ª Clarisse Paulino). Estes alunos foram desafiados pelo próprio autor, em conjunto com a professora bibliotecária, Susana Félix, a continuar a escrita de um excerto retirado do livro, criando assim a sua própria
história.

Estas crianças, abrindo o seu coração e dando largas à sua imaginação, irão ser escritoras dos seus sonhos… O autor do livro irá ler todos os textos em concurso e premiar os três
melhores trabalhos, com a oferta de um livro!

“Uma manhã, ainda antes de acordar do seu lindo sonho, o menino aproximou-se de uma Nuvem
e perguntou: “Olá, de que tamanho é o Céu?”. A
Nuvem, acariciando-lhe a cabeça com o seu braço de algodão, olhou para o infinito e respondeu:
“O Céu tem o tamanho que tu quiseres, basta Sonhares.”
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AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA TURMAS DE 6.º ANO
No próximo dia 18 de janeiro, irá decorrer uma ação de sensibilização sobre alimentação
saudável / nutrição, no auditório da E.B. 2/3 e Secundária Ordem de Sant’Iago, levada a
cabo pelas voluntárias Fernanda Elias e Luísa Leitão, da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Esta iniciativa é promovida pela Biblioteca Escolar do Agrupamento em parceria com o
Projeto de Educação para a Saúde.
Vão ter lugar duas sessões (1.ª sessão – 10.10h e 2.ª sessão – 11.50h) e podem assistir
três turmas de 6.º ano de cada vez. Os professores interessados podem inscrever-se no
documento próprio que está já afixado no placard da nossa BE.
Inscrevam-se – por uma alimentação melhor!
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Estas são algumas fotos de trabalhinhos de Natal na nossa escola. Alguns foram pequenas lembranças oferecidas
aos mais queridos, outros serviram para fazermos a EB1
Faralhão 2 ainda mais bonita!

Votos de Um Feliz
2017!!!

