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EB1 nº7

Um simples esc orrega
Os técnicos chamam-lhe uma infra-estrutura. Outros um brinquedo !!!!
Os nossos alunos chamam-lhe, evidentemente, um Escorrega.
Verdade. Colocaram um escorrega no pátio da Escola Básica 1 nº7.
A pequena obra e toda a infra-estrutura, demoraram três dias a ser executada. Era
grande o entusiasmo dos alunos e muitos dos intervalos diários eram passados, junto
ao perímetro de segurança estabelecido pelos técnicos. O olhar fixo e a ingenuidade
destas “crianças” dizia: Depressa senhores, queremos escorregar e brincar na areia!!!!!
E pronto no dia 20 de maio, foi ver a alegria destas crianças a formar fila para o
escorrega, escorregar com mais ou menos habilidade, mais ou menos velocidade mas
sempre com um sorriso rasgado.
Afinal este foi o primeiro “GRANDE BRINQUEDO” na vida destes alunos/as nesta
Escola.
Agradecemos.

A Coordenadora de Estabelecimento: Ana Paula Gonçalves

Campeonato do concelhio de jogos matemáticos, CCJM 12
17 de maio (Escola Secundária du Bocage)

No dia 17 de maio, decorreu o 12º Campeonato
de Jogos Matemáticos do Concelho de Setúbal
na Escola Secundária du Bocage. Este ano
participaram ao todo 8 Escolas da Região
fazendo um total de 70 alunos em jogo.
Escolas participantes: Colégio St. Perter’s
School, Escola Básica Hermenigildo Capela,
Escola Secundária Dom Manuel Martins, Escola
Básica de Bocage, Escola Básica de Aranguez,
Escola Secundária de Palmela e o nosso
Agrupamento.
O nosso Agrupamento, participou com 23 alunos, 15 jogadores (do 2ºciclo ao
secundário) e 9 árbitros.
Mais uma vez, os nossos alunos estão de Parabéns.
Conseguimos assim os seguintes lugares:
Gatos e Cães – 3º lugar - Adriana Ourives (5º A)

Rastros - 1º lugar – Pedro Mouta (5º A) - 2º lugar – Diogo Belguinhas (5º A)
1º lugar – Iúri Quental (7º A) - 2º lugar – Leandro Fitas (9º B)

Avanço – 3º lugar – Maria Júlia Xavier (9º A) - 2º lugar – Rafael Veiga (11º C)
Natália Silva
Produto – 1º lugar – Inês (9º A) - 2º lugar – João Morais Técnica
(9º B) Superior em Animação Sociocultural

No pódio

Muito obrigado a todos….
Professoras: Elma Afonso; Manuela Ó Venâncio e Patrícia Carrega

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Dep. de Ciências Sociais e humanas/ Ofertas educativas

os meninos da Sala Azul
Vamos brincar com os meninos da Sala Azul?

Com o intuito de revisitarem os meninos da Sala Azul, da EB1/JI Nº5, os alunos da
turma CEF, do Curso de Acompanhante de Crianças e Jovens, acompanhados pelas
professoras Paula Nunes e Helena Pohle, desenvolveram três atividades que, no dia
24 de maio, puseram em prática junto dos mais novos. Os petizes foram distribuídos
por três grupos e, alternadamente, puderam ouvir uma história, aprender a jogar
damas e participar numa caça ao tesouro. Um grupo começou por ouvir atentamente
a história dos “Três Porquinhos”.

Após a leitura desta, participaram num concurso respondendo às questões que
lhes eram colocadas e, no final, foram premiados com um saquinho individual com
guloseimas. Um outro grupo de alunos aprendeu a tentar pensar estrategicamente
com um jogo de damas de grandes dimensões que, desde logo, os atraiu. E quem não
gosta de sonhar com aventuras de piratas e tesouros perdidos?
Os meninos da Sala Azul, ajudados pelos alunos da turma CEF, participaram numa
aventura de caça ao tesouro, na qual armados de espadas de piratas e com um mapa
na mão, percorreram o recreio em busca de símbolos como o papagaio, a âncora,
o smile, entre outros símbolo, que, bem escondidos, os foram conduzindo, por fim,
ao almejado prémio final: uma arca do tesouro, na qual se encontravam moedas e
guloseimas.
Todos os alunos participaram
com entusiasmo e muita alegria
nas atividades, pelo que o balanço
destas foi muito positivo e a hora
da despedida um tesouro caloroso
que todos guardámos no coração.

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
Para assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, a Equipa
da Biblioteca Escolar convidou a turma do 4.º ano da Prof.ª Clarisse Crespo da EB1/JI de Setúbal para uma
oficina de construção de livros. Numa atividade orientada pela Prof.ª Ana Estevens, com recurso a materiais
reutilizáveis, através de técnicas de dobragem, recorte e colagem, os livros foram ganhando forma e
acabaram prontos a receber histórias e ilustrações. O nosso agradecimento à Prof.ª Ana Estevens pela
colaboração nesta iniciativa.

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores também
pode ser consultados em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

