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Biblioteca Escolar Ana Fortuna
Esta semana, no âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, as turmas do 5º ano da
escola sede foram convidadas a participar em sessões de formação de utilizadores.
Num primeiro momento, as turmas fizeram uma visita guiada à biblioteca e aprenderam as regras
de funcionamento do espaço. De seguida, os alunos assistiram a uma curta-metragem e realizaram
uma atividade de escrita criativa com recurso à ferramenta digital padlet. Aqui fica o link da curtametragem utilizada nestas sessões. Vale a pena ver! https://vimeo.com/33822223

EB1/JI das Manteigadas no Vaivém Oceanário
No dia 27 de setembro, todos da nossa escola (miúdos e graúdos) foram fazer uma visita até ao cais 2, na
zona ribeirinha da nossa linda cidade.
E foi ali, junto ao mar, que o Oceanário instalou as suas tendas azuis para nos receber…E que bem nos
receberam!
Duas tendas, duas atividades:
u Um trabalho de grupos para analisar objetos pertencentes e não pertencentes ao mar, descobrir e tirar
os “intrusos” e deixar apenas os que são do mar;
v Um filme sobre a viagem de um desses “intrusos” pelos mares e oceanos.

Tudo isto nos ajudou a perceber ainda melhor tudo o que o mar, e os animais que nele habitam, sofrem
com a falta de cuidado do Homem que, supostamente, é o animal racional entre todos os animais do
Mundo! Juntos, temos uma missão a cumprir: ajudar a salvar os oceanos!
Perguntarão os leitores:
- Mas já acabou a vossa aventura desta manhã?
Respondemos nós:
- Nããããão!!!!!
Pois é, ainda havia mais uma visitinha a fazer…

Natália Silva
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Tudo isto nos ajudou a perceber ainda melhor tudo o que o mar, e os animais que nele habitam, sofrem
com a falta de cuidado do Homem que, supostamente, é o animal racional entre todos os animais do
Mundo! Juntos, temos uma missão a cumprir: ajudar a salvar os oceanos!
Perguntarão os leitores:
- Mas já acabou a vossa aventura desta manhã?
Respondemos nós:
- Nããããão!!!!!
Pois é, ainda havia mais uma visitinha a fazer…
 E como “Não há dois sem três” (diz o povo e ele é sábio…), lá fomos nós, felizes da vida, visitar um
galeão chamado Vera Cruz. Sim, daqueles que os nossos navegadores usaram no tempo dos
descobrimentos portugueses! E mais uma vez fomos muito bem recebidos pelo capitão e restante
tripulação, incluindo a cadela Lua. ]h]h]h]h]h]h]h]h]h
Diretamente dos nossos corações, segue um OBRIGADO gigante, do tamanho de todos os mares e
oceanos, unidos no grandioso planeta Terra JJJJJJJ!!!

A viagem continua…

Saber (A)Mar na EB1Faralhão nº 2…

“O dia em que o mar desapareceu…”
Para introduzir e motivar os alunos para a participação na
escolha do logotipo para o projeto do nosso agrupamento,
Saber (A)Mar, a EB1 nº2 do Faralhão apresentou aos seus
alunos a obra “O dia em que o mar desapareceu” de José
Fanha.
Após debate sobre o tema, todos os alunos foram
convidados a participar na construção do logotipo que
será posteriormente escolhido entre todas as escolas do agrupamento.
E a aventura continuou…

No dia 02 de outubro, a EB1 Faralhão n.º 2, recebeu a visita de duas guardiãs do Sado
muito especiais, a D. Dina e a sua filhota, que também pertencem à comunidade do
Faralhão.
Foi através dos nossos alunos, que trouxemos até à nossa escola estas duas amigas
muito especiais, que nos presentearam com uma aula sobre os objetivos e algumas
das atividades desenvolvidas pelo grupo “Guardiãs do Mar”, do Projeto Ocean Alive
(ONG).

No dia 02 de outubro, a EB1 Faralhão n.º 2, recebeu a visita de duas guardiãs do Sado
muito especiais, a D. Dina e a sua filhota, que também pertencem à comunidade do
Faralhão.
Foi através dos nossos alunos, que trouxemos até à nossa escola estas duas amigas
muito especiais, que nos presentearam com uma aula sobre os objetivos e algumas
das atividades desenvolvidas pelo grupo “Guardiãs do Mar”, do Projeto Ocean Alive
(ONG).
Aprendemos assim qual a importância da preservação das pradarias marinhas, do
nosso Estuário do Sado, assim como as pequenas atitudes que todos nós podemos
fazer no nosso dia-a-dia para ajudar a preservar os mares e oceanos.
Um muito obrigado à D. Dina e à sua filhota, por se terem disponibilizado a fazer-nos
esta visita, foi uma “aula” muito especial e motivadora para todos.
Ficamos a aguardar mais aventuras pelas pradarias marinhas do nosso Rio Sado…

Padlet com “Saber (A)Mar”

Com a ajuda do professor Pedro Silva, criámos um Padlet!
O Padlet é um aplicativo da Internet que permite que todos possam
expressar opiniões sobre diversos temas.
Ele funciona como uma folha de papel on-line onde se pode colocar
qualquer conteúdo (por exemplo, imagens, vídeos, documentos de
texto).
É um mural ou quadro.
Alguns objetivos do Padlet
•
•
•

Gerar ideias novas, utilizando o “Padlet” com a internet para
pesquisar e aprofundar o conhecimento;
Opinar sobre ideias já existentes e de uma forma visual;
Estimular o pensamento crítico e a curiosidade…

Aqui fica o link
https://padlet.com/geracaoazulaeos/qqt9498sccjk

Passem por lá, comentem, avaliem...

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/JI nº5 de Setúbal

A turma 19, alunos do 4º ano, aproveitaram a estação do ano para recolher,
do pátio escolar, algumas folhas caídas.
O resultado foi magnífico!
Um painel de outono bem diferente…um “Mar de Outono”!

De modo a sensibilizar os alunos e a comunidade educativa, surge a
atividade: “O mar é notícia”.
Os alunos são convidados a trazer notícias relacionadas com o Oceano e
Mares, temas relevantes, que vão de encontro com a literacia do Oceano.
As mesmas são, depois, debatidas e exploradas em sala de aula.
As escolas que já começaram esta dinâmica são a EB1/JI das Manteigadas,
turma 12 e a EB1/JI de Setúbal, turma 16.
Na Escola Sede também já surgiram diversas notícias!
Os painéis foram colocados nos átrios das escolas para que todos possam ir
contribuindo para esta sensibilização.

EB1/JI das Manteigadas
T.12

EB1/JI de Setúbal
T.16

Escola Sede

Aula de Biologia a bordo da embarcação Maravilha do Sado
No dia 8 de Outubro, a turma do 10ºA do curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde
desfrutou uma aula diferente, durante a viagem a bordo da embarcação Maravilha do Sado.
O tema principal foi a importância dos ecossistemas costeiros e de que forma podemos
proteger as pradarias de ervas marinhas e os sapais do Sado, combatendo assim as alterações
climáticas.

Padlet com “Saber (A)Mar”

Com a ajuda do professor Pedro Silva, criámos um Padlet!
O Padlet é um aplicativo da Internet que permite que todos possam
expressar opiniões sobre diversos temas.
Ele funciona como uma folha de papel on-line onde se pode colocar
qualquer conteúdo (por exemplo, imagens, vídeos, documentos de
texto).
É um mural ou quadro.
Alguns objetivos do Padlet
•
•
•

Gerar ideias novas, utilizando o “Padlet” com a internet para
pesquisar e aprofundar o conhecimento;
Opinar sobre ideias já existentes e de uma forma visual;
Estimular o pensamento crítico e a curiosidade…

Aqui fica o link
https://padlet.com/geracaoazulaeos/qqt9498sccjk

Passem por lá, comentem, avaliem...

Prof.Rita Damas

Planeta Oceano
De 7 a 10 de outubro decorreu, no Auditório da
Escola-sede, a atividade Planeta Oceano.

O Oceanário de Lisboa veio até nós mostrar-nos a grandiosidade do Oceano, o quanto
dependemos dele para viver e como as nossas ações o ameaçam.
Fomos sensibilizados para a diversidade da vida marinha enquadrada em diferentes
ecossistemas e para as ameaças de extinção dos mesmos.

Pelo Auditório passaram diferentes turmas do 1º Ciclo ao Secundário, que, certamente, saíram
mais informadas e enriquecidas com todos os esclarecimentos que as biólogas Diana e Joana
lhes deixaram.

Agora, vamos aos projetos!
Projeto Saber (A)Mar/Biblioteca Escolar

Foi assim que recebemos a notícia:

É com muito gosto que vos comunico que a vossa candidatura foi
aprovada. Muitos parabéns!
O Agrupamento de Escolas Ordem de Sant'Iago é a partir de
hoje uma Escola Azul :-)
A vossa candidatura foi analisada pela Coordenação Nacional da
Escola Azul e atingiram todos os requisitos Escola Azul.
[...]
Coordenação Escola Azul

A 10 de outubro de 2019 passámos a pertencer à grande família Escola Azul, o que nos
traz, para os próximos dois anos, responsabilidades acrescidas na formação dos nossos
jovens enquanto defensores e protetores do nosso Estuário e do nosso Oceano.
Oportunamente, divulgaremos orientações para o cumprimento dos desafios que nos
estão a ser lançados, agradecendo, desde já, a vossa colaboração.
Projeto Saber (A)Mar
(As Coordenadoras)
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