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EB1 nº7

Dia Escolar da Não Violência e da Paz

Festejámos, a EB1 nº7, no dia
30 de janeiro o Dia Escolar da
Não Violência e da Paz com a
visualização e audição de vídeos,
bem como a leitura de um livro
“Uma questão de azul escuro” e
ainda a realização de trabalhos de
expressão plástica.
O

grande

objectivo,

para

a realização de todas estas
actividades visou sensibilizar os
alunos, os professores, os pais e
encarregados de educação para a
inevitabilidade de uma Educação
para a Paz com a promissão de
respeito, tolerância, amizade e até
solidariedade.

EB1/JI DE SETÚBAL
Os alunos
do

2.º

ano, da turma 41
participam

com

interesse

no

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral.
Os alunos refletiram sobre os hábitos de higiene oral
e a importância da escovagem dos dentes.

Seguidamente os alunos elaboraram um cartaz alusivo ao tema.

Resultados o Campeonato Nacional de Literacia 3Di

Já foram comunicados os resultados da primeira fase de provas que compõem o Campeonato Nacional de
Literacia 3 Di (Leitura) no qual participaram as turmas de 7º ano do nosso Agrupamento.
E o vencedor é.....Sofia Resende (7º A)!
Cabe-lhe agora a responsabilidade de representar a escola na fase distrital que decorrerá em março.
Concluída esta primeira etapa, resta agradecer a todos os que participaram e deram o seu melhor.
Parabéns, Sofia e Boa Sorte para o próximo desafio!

Bibliotecas Escolares


No dia 5 de fevereiro de 2020, decorreu a fase Municipal da 14ª Edição do Concurso Nacional de Leitura,
na Biblioteca Municipal de Setúbal,
O nosso Agrupamento de Escolas foi brilhantemente representado por três alunos de 4º Ano: A Ariana
Gonçalves (EB Nº7 Setúbal), a Leonor Pagaime (EB Nº2 Faralhão) e o Paulo Pinto (EB Nº 5 Setubal).
Parabéns pela vossa prestação, que muito nos orgulhou e que tão bem representou os nossos leitores.






A Leonor Pagaime foi uma das três grandes vencedoras e irá representar o concelho de Setubal na fase
Intermunicipal, que decorrerá no dia 15 de abril de 2020, em Loures.

Parabéns Leonor!

Adaptado de Biblioteca da Faculdade de Psicologia / Instituto de Educação da Univ. Lisboa
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Momento Azul - Içar da Bandeira Azul
O içar de uma Bandeira é sempre um momento solene.
Com muito empenho, coletivo, e com todas as turmas içamos a Bandeira Azul, com
uma Canção “Escola Azul” cuja letra é da autoria da turma 13 do 3° ano.
A par desta breve cerimónia, também se efetuaram painéis alusivos ao Momento Azul,
com materiais recicláveis.
Foi uma manhã de grandes aprendizagens e boa disposição a bem do ambiente.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

A turma 14 da EB1 Faralhão n.º2 foi visitar a exposição da indústria conserveira “Da
lota à lata” no Museu do Trabalho, no âmbito do conhecimento da história das atividades
económicas locais e do projeto “Saber (a) Mar.

Que enriquecedor foi poder conhecer como
funcionavam as inúmeras fábricas de
conserva que laboraram nos séculos XIX e
XX na nossa cidade, neste museu Michel
Giacometti que preserva e divulga tão bem
as atividades económicas e tradições.

Não só visitámos a exposição como fomos uns verdadeiros
operários da fábrica de conserva, pois passámos por todas
as fases da produção da conserva de sardinha, desde a
função do descarregador, passando pelo arranjo do peixe,
da salmoura, do engrelhar, …. do enlatar e até ao fecho da
lata! Foi uma ótima experiência!

No dia 20 deEB
janeiro
EB1onº1 do Faralhão,
1 n º 1dedo2020,
Fa r na
a lhã
hasteamos, com muito orgulho, a bandeira da ESCOLA
No dia 20 de janeiro de 2020, na EB1 nº1 do Faralhão,
AZUL. Apesar de já termos falado muitas vezes sobre este
hasteamos, com muito orgulho, a bandeira da ESCOLA
assunto, as professoras explicaram através de um
AZUL. Apesar de já termos falado muitas vezes sobre este
powerpoint o que é ser ESCOLA AZUL e, assim com mais
assunto, as professoras explicaram através de um
conhecimentos ficamos.
powerpoint o que é ser ESCOLA AZUL e, assim com mais
conhecimentos ficamos.

EB1/JI nº5 de Setúbal
No âmbito do projeto “Saber aMar”, as turmas 17,18 e 27 do 2º ano da
EB1/JI nº5 de Setúbal têm vindo a desenvolver várias atividades, como a ida ao
Museu do Mar ou a exploração de obras relativas aos oceanos e seus habitantes.
Estamos a aprender como é importante proteger aquele que é a principal fonte de
equilíbrio da vida no planeta Terra - o Mar.

EB1/JI de Setúbal
Peixes…muitos peixes…
O “Saber (A)Mar” esteve na turma 47.
Juntos realizaram peixes recorrendo ao recorte, pintura, dobragens
e embelezamento dos mesmos, com outros materiais postos à
disposição e a gosto de cada um.

Como uma atividade tão simples iluminou os sorrisos dos pequenos
artistas!

É assim que o painel “O mar é notícia” elaborado pelas
Assistentes Operacionais, com o apoio da Coordenadora da escola,
vai ganhando cor e atualidade.
Um trabalho de articulação e cooperação!

EB1/JI das Manteigadas
Foi com muita atenção que as turmas 12 e 15 ouviram a história “ O Capitão
Miau Miau”.
Mais uma aventura que vivemos, sem sair do lugar…apenas a nossa
imaginação navegou na companhia da nossa amiga Adelaide Amaro.

As aventuras do Capitão Miau Miau, o
Gato Sapato e a Gata Felícia, em busca
da ilha misteriosa e sua fonte sagrada…
Uma história bem divertida, cheia de
surpresas!

Sabia que …
... no passado dia 4 de fevereiro foi assinado um compromisso entre empresas,
associações e o Governo, em parceria com a Fundação Ellen McArthur, para acabar
com os plásticos de uso único em Portugal?
Propõem um acordo “mais ambicioso” do que as directivas europeias e metas
nacionais para os plásticos de uso único. O Pacto Português para os Plásticos espera
“garantir que todas as embalagens de plástico serão reutilizáveis, recicláveis ou
compostáveis”, das usadas em take away às que estão nas prateleiras dos
hipermercados, até 2025, cinco anos mais cedo do que a União Europeia planeia. Em
2018, Portugal só reciclou 12% dos resíduos urbanos de plástico, segundo contas da
associação ambientalista Zero.

Até ao final de 2020, o primeiro objetivo a cumprir é fazer uma lista “de plásticos de
uso único considerados problemáticos ou desnecessários e que têm de desaparecer”,
sentencia Aires Pereira, presidente do conselho de administração da Smart Waste
Portugal, “através do redesenho (eco-design), inovação ou modelo de entrega
alternativos”. O Pacto Português para os Plásticos, que pretende criar novas soluções
para o tratamento dos resíduos, é financiado pelas quotas dos membros não
institucionais (como a Delta, a Jerónimo Martins, o Lidl e o grupo SONAE, proprietário
do PÚBLICO, entre outros), que pagam para assumir o compromisso.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://www.publico.pt/2020/02/04/p3/noticia/empresas-associacoes-governo-assinam-pacto-acabar-plasticosuso-unico-portugal-1902724
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