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EB1 nº2 de Faralhão

projeto “Missão 360”
No dia 8 de janeiro as dinamizadoras do projeto “Missão 360”, vieram visitar a turma nº 5

da EB1 nº2 de Faralhão, pela primeira vez.

Deram a conhecer os objetivos deste projeto e mostraram-nos como funciona a Economia
Circular e economia Linear. Conseguimos perceber, através de jogos, como contribuir para a
Sustentabilidade do Planeta, combatendo o desperdício.
Adorámos!

EB1 nº2 de Faralhão

O Direito à Saúde

No Dia 15 de janeiro, as turmas n.º3 e n.º5, da EB1n.º2 de Faralhão, foram novamente

presenteados com a visita da nossa querida colega Manuela, do ICE, para falar com os nossos
alunos sobre “ O Direito à Saúde”, inserido no projeto “ Na Terra dos direitos”.

Mais uma vez conseguiu cativar a atenção dos nossos meninos, com muita simpatia e
proximidade!

Que projeto giro!!

EB1/JI Nº5 SETÚBAL
O Gato e o escuro
As turmas do 4º ano assistiram à apresentação da obra de Mia
Couto, “O gato e o escuro”,dinamizada pelas docentes da BE.

Um gato que, como todas as crianças, é curioso e desafia os seus
limites…

Cada turma trabalhou a obra, em sala de aula, preenchendo a ficha de leitura,
elaborando o caligrama e, claro está, refletindo sobre a moral da história- O medo do
escuro é algo natural, representa o desconhecido… mas aquilo que colocamos lá
dentro para nos assustar… depende de nós!
E se enchermos o nosso escuro de corações? Estrelas cintilantes? Abraços?

EB1/JI de Setúbal

turmas amigas
Turmas Amigas
As turmas 37 (3ºano) e 38 (1º ano) são Turmas Amigas.

Este é um projeto da EB1/JI de Setúbal que pretende
desenvolver atividades de carácter curricular. Estas atividades
(menos formais) desenvolvem competências das diferentes
áreas curriculares, permitindo que os alunos, de uma forma
lúdica e descontraída, aprendam em conjunto.

Desta vez, a turma 37 recebeu a turma 38 para desenvolverem, em
conjunto, atividades de compreensão da oralidade, da área de Português.
Os alunos viram e ouviram uma história no quadro interativo, recontaram-na e registaram numa ficha, através do sistema de escolha múltipla, o
quanto estiveram com atenção à história.

Os alunos de 1ºano tiveram a ajuda dos seus colegas mais velhos, que os
orientaram nas respostas.

Os alunos de 1º ano cantaram uma canção aos seus
colegas e ofereceram um marcador de livros e um
postal lindíssimos.
Foi um momento muito bem passado em que os
alunos se divertiram a aprender.

EB1/JI Setúbal.

Olhar a Arte
N

a 2ªsessão do projeto “Olhar a Arte”, a turma 47 participou, em pequenos grupos, na
decoração de quatro ilustres amigos marítimos: o famoso choco, o engraçado golfinho, a
deliciosa dourada e (não podia faltar) a prateada e suculenta sardinha. Sob a temática da
Sustentabilidade, que diz respeito a todos nós, reutilizámos e transformámos materiais em
verdadeiras obras de arte. Para além de ser responsabilidade de todos ajudar a diminuir a
poluição na Terra, é divertido e muito fácil!

Um enorme OBRIGADO a todos os professores e assistentes, que tão bem nos receberam
na escola-sede!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/JI Nº5 SETÚBAL

Luísa Todi apresenta-se…

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Animação Sociocultural

Rádio Escola

No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Ação:

Geração Sucesso), a Rádio Escola contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos nossos
alunos. Pretende incrementar atividades no âmbito radiofónico e outras complementares que
lhes possibilitem desenvolver diversas capacidades.
Atividade da semana:
Uma brincadeira que muitos apreciavam na infância, saltar à corda é um exercício bastante
completo e eficaz que não deve desvalorizar.
20 saltos direito a prémio!
E ainda:
Carolina Matias com a música: “Gosto de ti” de David Carreira.

Animação Sociocultural

Geração Sucesso

No âmbito da Animação Sociocultural, Ação - Geração Sucesso, desenvolveram-se diversas

atividades nas escolas pertencentes ao Agrupamento, nomeadamente: EB1/JI de Setúbal; EB1/
JI da Manteigadas e EB1/JI Nº 5.
Jogo do Berlinde

O jogo do berlinde tem a capacidade de manter as crianças entretidas durante várias horas.

MATERIAL: Berlindes (esferas de vidro ou metal).
TERRENO: Terra batida e plano.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Vários.
OBJECTIVO: Meter os berlindes nas covas.
DESENVOLVIMENTO: Fazem-se 3 covas . Cada jogador lança o berlinde . Quem conseguir
chegar mais longe inicia o jogo que consiste em tentar enfiar os berlindes sucessivamente
nas 3 covas que estão em linha recta empurrando-o com os dedos .Quando se consegue
chegar à ultima cova faz-se o percurso no sentido oposto . À medida que os jogadores vão
conseguindo estas etapas ficam com o direito de tentar acertar nos berlindes dos outros
jogadores , também utilizando a técnica de os empurrar com os dedos na terra. Quando
acertam ganham esses berilndes.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
Entre os dias 21 e 25 de janeiro esteve patente na Biblioteca Escolar da EB1/JI de Setúbal a
exposição itinerante “Violência e Dependências”. Propriedade da editora Santillana, esta
exposição, composta por oito painéis temáticos, integra o projeto de educação para a saúde
desta editora. A elaboração do guião de visita e o acompanhamento dos visitantes ficou a
cargo dos alunos do 4.º ano de escolaridade, professoras Clarisse Crespo e Patrícia Cabrita, e o
apoio logístico foi assegurado pela Equipa da Biblioteca Escolar. Na próxima semana, esta
exposição estará na EB1/JI n.º 5 Peixe-Frito.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
Dando continuidade a um trabalho iniciado no ano letivo anterior, através de uma parceria
com a Agência de Energia e Ambiente da Arrábida (ENA), a Equipa da Biblioteca Escolar
dinamizou, nas escolas do primeiro ciclo, atividades lúdico/pedagógicas relacionadas com o
tema “Desperdício Zero”. Com recurso aos materiais disponibilizados nas Maletas da
Sustentabilidade, procurou-se sensibilizar as crianças para a transição necessária e urgente de
um modelo de exploração dos recursos da terra para novos modelos de atuação e interação
com a natureza e a adoção de comportamentos que contribuam para a preservação do
ambiente.

Biblioteca Escolar Ana Fortuna

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
Projeto Articulação Vertical - Olhar a Arte
Nas primeiras semanas de janeiro foi altura de “meter mão na massa” e, com recurso a
técnicas de modelagem de arame, recorte, papel machê e colagem, começar a dar corpo e
forma à fauna marinha. O trabalho realizado pelos alunos da EB1/JI de Setúbal foi fantástico.
Parabéns!

O projeto arrancou também nas turmas 31 e 39 da Escola Básica nº 7 Fonte do Lavra,
subordinado ao tema da sustentabilidade e no âmbito da Educação para a Cidadania num
trabalho colaborativo e transversal, com vista à produção de fatos para o desfile de Carnaval
previsto no PAA. Os alunos colocaram no papel as suas ideias e apresentaram-nas à turma,
manifestando especial preocupação nos materiais que irão utilizar na sua execução.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural
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