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EB1/JI Nº5 DE SETÚBAL

ATIVIDADES EM CASA

Todos nós estamos a viver dias diferentes, vamos ter esperança e

muito cuidado para que daqui a uns tempos nos voltemos a encontrar
com lindos sorrisos e valentes abraços.

Aqui ficam alguns exemplos de atividades feitas nestes dias em que o
que é necessário é usar a imaginação…

Obrigado Pais e Encarregados de Educação!
Vamos continuar a estar juntos à distância. Protejam-se e boas atividades!

Semana Da Leitura
No âmbito da Semana da Leitura, a EB1 nº2 do Faralhão realizou
algumas atividades para assinalar esta data.
Todas as turmas realizaram o seu momento de "10 minutos a ler", onde
estiveram todos muito concentrados e empenhados na leitura.

Também convidámos as nossas famílias a participar no desafio “10
minutos a Ler em Família”, onde agradecemos a todas as famílias pela
disponibilidade e interesse demonstrados na participação nesta
atividade.
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A turma 5 da EB1 n.º2 de Faralhão apostou no convite a familiares
para virem contar uma história à turma. No dia 10 de março
recebemos um irmão de uma aluna. A interação foi bastante agradável.
Obrigada
Leandro
Fernandes!!
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A turma 14 participou no concurso Speedbooking organizada pela
Biblioteca Escolar. Os alunos participantes foram muito empenhados e
participativos,
conseguiram cativar
os
colegas
e
demonstraram
o
quão agradável é o
prazer da leitura.
Entrámos todos no
imaginário da cada
história contada e
uma
forma
descontraída!
Parabéns a todos, mas em especial ao Rodrigo José Ângelo que irá
representar a turma.

P ro je to S a b e r A (M a r)
Enquadrado nos projetos “Saber (A)Mar e “Educar no Mar”, a turma n.º5 da EB1 n.º2 de
Faralhão embarcou numa viagem memorável, a bordo do “Maravilha do Sado”, no dia
10 de março.
Primou-se pela segurança de todos os alunos e pela sensibilização para a preservação das
Pradarias Marinhas. As explicações dadas quer pela Bióloga quer pelas Guardiãs do Mar
foram bastante simples e adequadas a esta faixa etária mas também bastante envolventes
e participativas. Todos puderam conhecer e tocar em alguns animais marinhos que
habitam essas pradarias.
Estão todos de Parabéns por esta extraordinária iniciativa!!
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