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EB1/JI DE S ETÚ BA L

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Na escola EB1/JI de Setúbal, a professora de Educação Especial, Magda Fernandes

elaborou para as sessões de apoio de Educação Especial, estas tarefas para ajudar os
alunos a desenvolverem a aprendizagem dos números, (associar o número à quantidade,
ordenar os números, fazer
contagens...) as competências de
motricidade fina e a percepção
visual. Estas aprendizagens serão
facilitadas se forem mais dinâmicas
e divertidas. Se usarmos jogos,
materiais manipuláveis construídos
pelos próprios ficam mais atentos.
A brincar também se aprende…
O apoio foi “invadido” pela
simpatia, alegria e empenho das
nossas crianças na realização das
tarefas. Que forma divertida de
trabalhar coisas importante!!!

E B 1 N º7 D E SET Ú BAL
Dia Mundial da Proteção Civil
Este dia está calendarizado a 1 de março de cada ano. Por ser um domingo, a EB1 nº 7 de
Setúbal, realizou um simulacro de sismo, com evacuação geral da população escolar para os
pontos de encontro no pátio, no dia útil – 2 de março, pelas 10h20m.
Decorreu com normalidade e serviu para concertar procedimentos de forma global.

Para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil fizemos um Simulacro de Sismo!!

E... no dia 2 Março às 10:20mn, a TERRA TREMEU....
na EB1 JI de Setúbal

Alunos, Professores e AO
adotaram medidas de autoproteção
(Baixar, Proteger e Aguardar)

As turmas saíram ordenadamente até
ao ponto de encontro.

Os professores fizeram a contagem dos alunos
e após verificação da inexistência de ausências...

Voltámos para as salas de aula tranquilamente!!

EB1/JI de Setúbal
No dia 2 de março, a turma 49, da EB1/JI de Setúbal, através do
Desporto Escolar, desenvolveu a atividade de Canoagem na
Piscinas Municipais das Manteigadas.
Foi uma experiência inesquecível que adorámos e aguardamos a
próxima oportunidade. Agradecemos a todos os que nos
proporcionaram esta maravilhosa experiência.

Departamento Educação Pré-Escolar
O Submarino
No Pré-escolar, do Faralhão, há um submarino mágico!

Quando viajamos nele, observamos animais e plantas que existem no mar e
vivemos aventuras fantásticas!

No final da viagem, a história fica registada (escrita e desenho) para
partilhar com o Grupo.

Esta é a História do Martim e do Duarte:
A Viagem ao fundo do mar

Nesta viagem, usámos os binóculos, para ver os animais que estavam mais
longe e também usámos a lanterna, porque no fundo do mar está escuro. Foi
uma viagem divertida, vimos um choco a mudar de cor, ficou vermelho, igual
ao coral que estava perto. Vimos também muitos peixes a nadar juntos, era
um cardume. Quando o submarino chegou ao fundo, ficou perto de um barco
muito velho, com buracos, tinha afundado e uma cobra marinha saiu por um
dos buracos. Depois passámos no meio das algas e vimos os cavalos marinhos,
parecia que estavam a dançar. Também vimos famílias de chocos e de polvos.
Quando o submarino começou a subir, espreitámos pela janela, do lado do
Duarte e vimos uma grande baleia e focas. E pela janela, do lado do Martim,
vimos golfinhos e uma sereia. E terminou assim, esta nossa maravilhosa
viagem no submarino.
FIM

Combinámos juntar todas as histórias e respetivas ilustrações e construir
“O Livro das Viagens no Submarino”.
Quando o livro estiver pronto, vai “navegar” por todas as nossas casas e
assim podemos contar as histórias aos pais.

EB1/JI nº5 de Setúbal
Articulação Vertical

Construção de Polvos de Lã – Turma do 4º Ano
Alguns alunos do 4º Ano
vieram às salas do Pré-Escolar
ensinar os mais pequenos a
fazer polvos de lã. Foi muito
divertido

aprender

com

os

crescidos e fazer polvos bem
coloridos e divertidos!

Experiência: Condensação – Turmas do 2º Ano
Em articulação, as turmas do 2º ano e a Pré realizaram a
Experiência da Condensação, a partir da História: “A Gotinha
de Água”. Realizámos o protocolo, fizemos observação,
registo e análise dos resultados. Visitámos as salas dos
amigos do 1º Ciclo e partilhámos os procedimentos adotados
e os conhecimentos adquiridos.

EB 1 / J I Nº5 DE SETÚ B AL
No dia 2 de março, pelas 10h:20, na EB1/JI nº 5 de Setúbal,
decorreu mais um exercício de prevenção de risco sísmico para nos
ajudar a estar preparados para enfrentar uma situação deste tipo,
se algum dia nos depararmos com ela.
Desta forma comemorámos o “Dia Internacional da Proteção Civil”.

GRU PO S 2 2 0 E 3 3 0

IT’S TEA TIME!

Ginger Tea, Earl Grey, Scones, Strawberry jam e Butter cookies foram deliciosamente

degustados por todos os professores, na manhã de 4 março, no âmbito da atividade
Tea Time. O evento, inserido na Semana das Línguas, contou com a colaboração de
todos os docentes do grupo 220 e 330. Os sons de ABBA e Queen animaram ainda
a iniciativa aplaudida por todos!

DE PARTA MEN TO D E E DUCA ÇÃ O ES P EC I A L

TORNEIO DE BOCCIA NO CSE

No passado dia 2 de março o Grupo-Equipa de Boccia do AEOS esteve presente

num torneio de Boccia organizado pelo Centro Sócio-Educativo da APPACDM na
Quinta da Serralheira, a convite do coordenador do CRI.

A equipa foi representada por 10 alunos do 2º e 3º ciclo, entre os quais uma aluna
da Unidade de Apoio à Multideficiência 3.
Os alunos foram acompanhados pelas professoras de Educação Especial Carla Ferro
e Patrícia Rosa e deram o seu melhor neste torneio, que incluiu outras atividades
desportivas.
Foi um dia muito divertido que contou com a participação de alunos de outras
escolas, vários utentes da APPACDM e a presença de alguns pais.

EQUIPA TEIP / ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

ESCOLAS COM TALENTO

Em parceria com a Divisão de Juventude,

o espetáculo final do Escolas com

Talento vai ser dia 14 de março (sábado), no Cinema Charlot, entre as 15h e as 17h30.
A representar a nossa escola na final: Bruno Parracha da Turma Cef 2 e Cristiano
Martins da Turma Cef 1, com a dança do Kuduro.
Dia 14 de março, vamos apoia-los!
Força AEOS!!

PEDDY-PAPER

CONCURSO de
leitura SpeedBooking

OFICINA
livros miniatura

PROJETO Navegar com
a Biblioteca Escolar

10 MINUTOS A LER
…em família
TEATRO de fantoches
Aguarela

na biblioteca

10 MINUTOS A LER
LEITURAS NA BE
Camões na literatura e na música

CONCURSO
Caravelas Portuguesas
Entrega de Prémios

PROJETO Etwinning
Conhecer os Açores

EB1 N.º2 DE FARALHÃO
No dia 28 de fevereiro a turma n.º5 da EB1 n.º2 de Faralhão foi visitar o Moinho de Maré
da Mourisca. Para além de aprofundarem os seus conhecimentos sobre o modo como este
funcionava e o que se fazia por lá, tiveram a oportunidade de participarem num ateliê,
onde construíram animais marinhos.
Foi uma manhã muito bem passada. Valeu a pena a caminhada e sobretudo, valeu a pena
o enriquecimento cultural e histórico sobre a nossa localidade.

Dia 14 de fevereiro na EB1 nº1 do Faralhão
No dia 14 de fevereiro comemoramos o dia dos afetos e, na nossa escola fizemo-lo de várias formas nas duas turmas...
Representamos o que entendemos por afeto através de um cartaz, alusivo também ao nosso projeto Saber (A)Mar, até
porque o afeto não é só dirigido às pessoas... Através de postais com mensagens para os nossos colegas e com abraços
coletivos. Vamos manter esta vontade e que estas nossas atitudes se manifestem ao longo de todo o ano. Com afeto tudo
é mais agradável!

Carnaval no Faralhão
As três escolas do Faralhão desfilaram juntas neste Carnaval e as máscaras foram ao encontro do projeto do nosso
Agrupamento, Saber (A)Mar!
Neste caso, o melhor mesmo é deixarmos as palavras e mostrar as imagens do “mar” de máscaras que fizeram as
delícias das pessoas que nos viram e seguiram ao longo do desfile!

No âmbito do projeto “Educar no Mar”, no dia 03 de março, os alunos
da turma 2 da EB1 do Faralhão nº 1 embarcaram numa aventura do
conhecimento sobre o mar, na embarcação Maravilha do Sado. Apesar do
frio que se sentia, foi um momento de exploração através dos sentidos….

No final da nossa aventura fizemos um piquenique com sabor a mar…

Na sala de aula, refletimos sobre o que aprendemos e elaboramos um
cartaz com a participação de todos.

EB1/JI Nº 5 DE SETÚBAL
O projeto “Educar no mar” continua a navegar pelas águas do Rio Sado!
Desta vez foi a T.19 que teve uma aula interessante e diferente, a bordo da
“Maravilha do Sado”.

EB1/JI nº5 de Setúbal
Articulação Vertical
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Experiência: Condensação – Turmas do 2º Ano
Em articulação, as turmas do 2º ano e a Pré realizaram a
Experiência da Condensação, a partir da História: “A Gotinha
de Água”. Realizámos o protocolo, fizemos observação,
registo e análise dos resultados. Visitámos as salas dos
amigos do 1º Ciclo e partilhámos os procedimentos adotados
e os conhecimentos adquiridos.

EB1/JI de Setúbal
UAM
O “Saber (A)Mar” passou uma manhã bem DIFERENTE
na UAM da Bela Vista!
Criámos "Um MAR de DIFERENÇAS" com as nossas
crianças tão especialmente diferentes!!!
Juntámos materiais recicláveis e começámos a construir
um coral maravilhoso, num mar de diferenças!
Eis como está a ficar…

A riqueza da DIFERENÇA não se descreve...
SENTE-SE!!!

Sabia que …
... a 6900 metros de profundidade, em plena Fossa das Marianas, foi descoberta uma
nova espécie de anfípode, pertencente à ordem dos crustáceos?
Mesmo nesta parte do oceano Pacífico, o lugar mais profundo do planeta, esta espécie
já foi encontrada com plástico. Por isso, foi batizada com o nome científico
de Eurythenes plasticus.

Eurythenes plasticus DR

Num comunicado da World Wide Fund for Nature (WWF) – que apoiou esta
investigação –, destaca-se que “como a maior parte do lixo plástico não pode ser
reciclado, acaba por ser queimado ou despejado em aterros”. Acaba assim por chegar
aos rios e oceanos. Aqui, vai espalhar-se pelas águas e decompor-se em microplásticos
e nanoplásticos. Com estas dimensões minúsculas, torna-se fácil que o plástico seja
ingerido pelos organismos marinhos.
No Eurythenes plasticus foi encontrado polietileno tereftalato (PET), uma substância
existente numa grande quantidade de itens domésticos de uso comum, como garrafas
de água e roupa.
Heike Vesper, diretor do programa marinho da WWF da Alemanha, diz que esta
espécie nos mostra as consequências tão abrangentes da nossa utilização excessiva e
fraca gestão dos plásticos. “Existem espécies que vivem nos lugares mais profundos e
remotos da Terra que já ingeriram plástico antes mesmo de serem conhecidas pela
humanidade”. Uma delas tornou-se agora uma das caras da crise da poluição do
plástico.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://www.publico.pt/2020/03/05/ciencia/noticia/nova-especie-encontrada-fossa-marianas-ja-plastico-1906507

AGRADECIMENTO
O corpo docente da EB1 nº 7 de Setúbal, quer
Agradecer, ao docente Hélder Oliveira, a conceção
do logótipo do Projeto Saber (A)Mar, após a junção
dos três projetos finais de logótipos elaborados
pelos alunos.
Parabéns !!!!!
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