2019/20
www.aveordemsantiago.pt

Nº

20

20

EB1 N. º 2 D E FA RA L H Ã O

CANOAGEM

No dia7 de fevereiro, os alunos da turma n. º5, da EB1 n. º2 de Faralhão deslocaramse às Piscinas das Manteigadas para aprenderem algumas regras sobre canoagem.
Divertiram-se imenso e aguardam com entusiasmo a ida ao PUA, para poderem andar
no nosso rio.
Excelente iniciativa da CMS!!

Jogos Matemáticos

No dia 28 de janeiro, a turma n. º5 da EB1 n.
º2 de Faralhão teve a oportunidade de participar nos
“Jogos Matemáticos”, dinamizada pela docente de
“Oficinas Matemáticas” : Manuela Venâncio.
Todos os alunos adoraram esta iniciativa e
participaram com muito entusiasmo!!
Obrigada professora Manuela!!

EB1/JI nº5 de Setúbal
Interculturalidade
As turmas 17 e 18 do segundo ano da EB1/JI nº 5 de Setúbal exploraram a obra “A
grande família da Felpa”. A Felpa é uma ursinha muito especial, que nos levou à
volta do mundo, ajudando-nos a aumentar o nosso conhecimento sobre realidades
distantes, a valorizar as diferenças culturais e a interculturalidade e a desenvolver
valores de respeito, escuta e partilha.

EB1/JI nº5 de Setúbal
Higiene Oral
A nossa amiga Higienista Oral Sónia esteve na EB1/JI nº5 de Setúbal e
veio ensinar-nos a cuidar dos nossos dentes, para que sejam o mais saudáveis
possível e não tenham cáries nem provoquem dores. Assim, todo o nosso corpo
terá mais saúde e nós seremos mais felizes.

D E PA RTAM E NTO D E E DUCAÇÃO P RÉ- ESCOLAR

E B 1/J I S ET ÚBAL

O NOSSO INVERNO
O NOSSO INVERNO

O Inverno já chegou
com ele veio o vento e a chuva
roupas quentes vestimos
para a escola podemos ir.
Em dezembro começou
até março vai durar
com muito frio e nevoeiro
e pouco sol a brilhar.”

Turma 58

Biblioteca Escolar
O Capitão Miau Miau, de Jorge Courela, anda a visitar as Bibliotecas Escolares
de 1º Ciclo, leva consigo os seus dois melhores marinheiros, o Gato Sapato e a Gata
Felícia. Os nossos heróis fizeram-se ao mar, em busca da Ilha dos Mistérios… foram
hipnotizados por sereias, atacados por cobras, descobriram arvores falantes… e
uma fonte mágica com peixes dourados…

Apresentação da história com Leitura Musicada.
A avaliar pelos sorrisos, foi uma sessão muito
apreciada pelos nossos alunos.
Comentário de um aluno: “- Ler histórias é divertido…”
A avaliar pelos comentários, verificamos que estamos

no caminho certo…!

Karaoke da música “Olho de Vidro Perda de Pau”

Alguns trabalhos já estão concluídos…

Pré-Escolar Manteigadas

Biblioteca Escolar / Projeto “Olhar e Criar a Arte”
Na Escola Básica Nº 7 de Setúbal, as turmas de 4º Ano, participaram na atividade de exploração
da obra “A menina que via o mar de várias cores”, de Vanda Brota Gonçalves, parceria Biblioteca Escolar
e Projeto “Olhar e criar a arte”.
Iniciámos com a apresentação da obra/história. Uma agitada aventura
à beira-mar, que divertiu e ensinou coisas espantosas sobre os
organismos invisíveis do mar, tem como personagem principal,
Madalena, uma menina que conseguia ver várias cores no mar e tinha
uma capacidade de ver o que mais ninguém via.

Seguiu-se a visita da Dra. Einstein, que nos explicou a
importância dos Fitoplâncton.

Passando da ciência para a arte, realizaram-se
trabalho ilustrativos da obra trabalhada e explorouse a técnica de pintura a pastel,

A beleza dos trabalhos finais é inquestionável…
Uma prática pedagógica de sucesso…!

Biblioteca Escolar
Nesta semana comemorámos o AMOR, no cantinho temático há algumas sugestões de leitura.
Venham ler… Ler o Amor, o sentimento maior, o suco inspirador para tantos autores…!

“Amor é fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;
É um não querer mais que bem querer;
É solitário andar por entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É cuidar que se ganha em se perder;
É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata lealdade.
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?”
Luís de Camões

EB1/JI Nº 5 de Setúbal
Dia 13 de fevereiro foi a vez da EB1/JI Nº 5 de Setúbal hastear a
sua bandeira “Escola Azul”.
Estiveram presentes as Coordenadoras do projeto “Saber (A)Mar”
e o Diretor, Pedro Florêncio, que com a sua boa disposição nos
relembrou porque somos uma “Escola Azul”!

Toda a escola “parou” para assistir a este momento único…
As turmas 28, 29, 19 e 25, apresentaram uma dança e uma canção
intitulada “Vamos salvar o mar”…

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

VISITA DE ESTUDO - 6º ANO

Articulando

as disciplinas de Português, Ciências Naturais, Cidadania e
Desenvolvimento e a oferta “Mar”, realizou-se mais uma visita de estudo de 6º Ano. Esta
iniciou-se pelo Oceanário de Lisboa cumprindo o programa “Vamos mudar o mundo?”,
onde os alunos foram estimulados a compreender que o papel de cada um no futuro
do planeta implica assumir compromissos com boas práticas ambientais e a perceber:
o impacto que as suas ações têm; medir o peso que uma decisão pode ter; querer fazer
a diferença no futuro do planeta.
Como aprendizagens realizadas, os alunos apontaram o cuidado com a preservação
da vida marinha e a diversidade de espécies, para além de inúmeras curiosidades
relacionadas com as pradarias marinhas e características de alguns animais (lontras,
tubarões e aves).

Continuou-se a “navegar” até ao Colégio Pedro Arrupe, onde se assistiu à representação
de “As Aventuras de Ulisses”, na sequência da leitura integral da obra “Ulisses”, de Maria
Alberta Menéres, realizada nas aulas da disciplina de Português. A reação dos alunos
foi positiva, mostrando-se surpresos pela encenação, reconhecendo personagens e
cenas e apontando semelhanças e diferenças relativamente ao texto que leram.

Sabia que …
... a Antártida argentina conheceu a semana passada o seu dia mais quente desde que há
registos meteorológicos na região, de acordo com o serviço de meteorologia nacional.
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Este dado é encarado como um triste recorde que desestabiliza a calote glaciar
austral. Ao meio-dia do dia 7 de fevereiro, na base Esperanza, uma estação científica,
a temperatura registava 18,3 graus. Segundo o instituto meteorológico, trata-se de um
recorde desde 1961. O anterior foi de 17,5 graus, em 24 de março de 2015.
Na base de Marambio, outra estação científica, a temperatura atingiu 14,1 graus, um
recorde para um mês de fevereiro, desde 1971. O recorde anterior remonta a 24 de
fevereiro de 2013, com 13,8 graus.
Os recordes de temperatura "certamente chocam, mas não surpreendem", uma vez que
a Antártida aquece com o resto do planeta, disse Frida Bengtsson, especialista em
ambiente marinho da Greenpeace, em comunicado.
Após uma década recorde, que terminou com um ano de 2019 que foi o segundo mais
quente já registado no planeta, o ano 2020 denota a mesma tendência, com o mês de
janeiro mais quente já registado.
Consequência direta do aumento das temperaturas devido às atividades humanas, as
calotes glaciares da Antártida e da Gronelândia perderam em média 430 mil milhões
de toneladas por ano desde 2006, fazendo subir o nível dos oceanos.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/antartida-argentina-regista-recorde-de-temperatura-11798137.html
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