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EB1/JI DE SETÚBAL
No âmbito do projeto Saber (A)Mar as turmas Turma 38 e 48 da
EB1/JI da Bela Vista, desenvolveram em conjunto uma atividade
relacionada com a poluição dos mares. As turmas visualizaram um
pequeno filme “O Vasco no Oceano de Plástico”.







Os alunos visualizaram o filme com muita atenção.






Os alunos visualizaram o filme com muita atenção.


No final do filme, as professoras titulares
de turma falaram sobre a importância da
reciclagem
e os alunos colocaram questões

sobre
o tema.






Por último,



os alunos realizaram uma
atividade de expressão plástica.

EB1/JI nº5 de Setúbal
Ano letivo 2019/2020

Projeto Saber (a) Mar
Articulação Horizontal
Era uma vez três grupos de marinheiros prestes a embarcar
numa viagem a bordo dos navios Sala Vermelha, Sala Azul
e Sala Verde.
Contamos com “passageiros” de primeira viagem que se
juntarão a marinheiros mais experientes. A tripulação está
pronta para todos receber, escutar, cuidar, brincar e ajudar
a navegar sem sobressaltos. Bem-vindos a bordo desta
grande aventura!

Cada marinheiro pintou o seu barquinho para no mar
navegar e descobrir histórias de encantar!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Contámos a história da Pequena Sereia para despertar a
curiosidade e estimular o imaginário das crianças.
Era uma vez a Pequena Sereia
de seu nome Ariel
Conheceu um belo Príncipe
Que lhe deu um anel.
Felizes e contentes
vão para sempre ficar
Esqueceram o castelo
e foram morar para o Mar!

E assim embarcámos nesta grande aventura!

Natália Silva
Superior
em ao
Animação
Juntos atravessaremos um mar de desafios eTécnica
descobertas
rumo
saber! Sociocultural

O AEOS esteve presente na Semana do Mar.
A convite da Escola Azul e da Aporvela, a parceria AEOS/Academia de Música
e Belas Artes Luísa Todi abriram a sessão Há+Mar com o momento musical
"...em torno da Canção do Mar".
No Forum Municipal Luísa Todi estiveram várias representações de escolas do
distrito de Setúbal, para além de elementos da CMSetúbal, da Escola Azul e da
Aporvela, que puderam testemunhar a qualidade do trabalho realizado pelos
alunos e professores do nosso Agrupamento e a quem foi endereçado o repto
de uma nova apresentação para o próximo ano!

Com o saber (A)Mar continuámos a navegar!
Desta vez fomos visitar o “Vaivém Oceanário”…
O Oceanário também vem até nós! De modo a espalhar pelo país a literacia do
oceano para que todos compreendam a sua importância e a urgência de agir
pela sua conservação, esteve em Setúbal à espera que entrássemos nesta
aventura com sabor a mar!

Na EB1 Faralhão Nº1…

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural
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Formação de utilizadores
Animação da leitura
Lançamento de concursos
Exposições
Oficinas de leitura e
escrita criativa
Sessões de cinema
Encontros
literários
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