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EB1/JI S ETÚ BA L

D I A DA M ÃE

Ficam aqui os

miminhos qua a
turma 49 realizou
para comemorar o
DIA DA MÃE.

25 D E AB R IL

EB1/JI nº5 de Setúbal
Pré-Escolar - Articulação Horizontal - Turmas 61,62 e 64
Programa Municipal de Educação pela Arte
e pelas Ciências Experimentais
A Ciência Viva veio à nossa escola nos dias 7 e 21 de abril apresentar e
desenvolver as atividades “Treino Espacial” e “Chef Espacial”. Uma abordagem ao
mundo da NASA, ao treino dos astronautas, ao seu quotidiano e funcionamento
das estações espaciais.

Atividade – “Treino Espacial”

A Ciência Viva veio à escola
explorar o mundo dos Astronautas.
Descobrimos muitas curiosidades
acerca da sua vida nas estações
espaciais:
ü O que comem e bebem?
ü Como tomam banho?
ü Como lavam o cabelo?
ü Como fazem xixi e cocó?
ü Como dormem?
ü Como fazem exercício físico?

Atividade – “Chef Espacial”
A Ciência Viva veio à escola explicar que tipo de
comida podem os astronautas levar nas suas viagens
ao espaço. Aprendemos o que comem e bebem os
astronautas e, como armazenam e aquecem a sua
comida durante a estadia nas estações espaciais.

A Rita e a Carla trouxeram um microondas para nos ensinar a confeccionar
bolachas espaciais!
Foi muito divertido ver derreter os vários tipos de chocolate e depois cada
um elaborar a sua própria bolacha espacial com estrelitas e pedacinhos de
bolacha.
Fica uma amostra desta verdadeira delícia!

EB1 N º 7

D I A DA M ÃE
O AMOR de MÃE é eterno e insubstituível!
Dia da Mãe, dia 2 de maio, mereceu todo o carinho e entusiasmo dos alunos
das turmas 11 e 13 da EB1 nº7. Cada aluno construiu o seu postal, escrevendo
uma mensagem personalizada, pintou uma carteira a seu gosto e embrulhou-a
em forma de rebuçado. Afinal, as mães são uns docinhos nas nossas vidas!

E B1 Nº 7

PR OJ E TO M I SS ÃO 3 60º

O Projeto Missão 360º continua a fazer parte das atividades realizadas pelas

turmas 11 e 13 da EB1 nº7 de Setúbal. Na passada semana, foi proposto aos alunos
um desafio em pequenos grupos, onde cada um teve que encontrar os 7 erros nas
imagens enviadas pela organização deste projeto. A aprendizagem também se
concretiza de forma mais lúdica!

E B1 Nº 7

DIA DO T R ABALHADOR

O dia 1 de maio assinala o Dia do Trabalhador!
Assim, as turmas 11 e 13 da EB1 conversaram e debateram a importância deste dia
na nossa sociedade. Posteriormente, cada aluno desenhou e ilustrou a profissão
que gostaria de ter no futuro... teremos com toda a certeza excelentes profissionais
nas variadas áreas!

EB1 Nº7
No âmbito do projeto “Azul Arte” os alunos da turma 2º9 recriaram e pintaram ao
estilo do Rogério Chora: Artista plástico figurativo de representação realista, o
único pintor que conseguiu manter-se em Setúbal vivendo em exclusivo da
profissão.
Curiosidade: O primeiro desenho fê-lo logo aos 4 anos, uma chávena. Aos 8,
percebeu que era com a cor que animaria as suas criações com as suas
aguarelas.

E B1 Nº 7

O E LE FANT E C OR - DE -R OSA

No âmbito da (OC) Cidadania e Desenvolvimento a turma do 2º 9 trabalhou a obra

de Educação Literária “O Elefante Cor de - Rosa “, de Luísa Dacosta. Uma história
de sonho e fantasia, que aborda magistralmente os Valores de capital importância,
como a Amizade, a Solidariedade, a Tolerância e a entreajuda. Preencheram o guião
de leitura, desenharam e pintaram o Elefante e o ambiente envolvente do mesmo
ao seu estilo.

EB1 Nº7
Feliz Dia das Mães!
Na atividade do Dia da Mãe a turma 2º9 pintou flores e em cada pétala
escreveram “A minha MÃE é…

EDUCA Ç Ã O ES PEC I A L

DIA DA M ÃE

De regresso às aulas presenciais, eu, Catarina Oliveira do 9ºA, estava muito feliz

e radiante por reencontrar os meus colegas, professores e assistentes.

Mais alegre fiquei quando encontrei a árvore especial carregada de flores tão
bonitas e coloridas.
Para registar o Dia da Mãe, os alunos fizeram um miminho para oferecer às suas
mães.
Que bonita está a nossa árvore!!!
Catarina Filipa Oliveira

@ S NOSS @ S ALU N @ S E M DE F ES A DA DE M OCR ACI A E DA LI BE RDADE!

Comemorou-se, no dia 25 de abril, no nosso país, o Dia da Liberdade. Para

assinalar a efeméride, os docentes do grupo de Filosofia desenvolveram, em contexto
de sala de aula, no âmbito da disciplina de Área de Integração, uma atividade de
argumentação a favor da democracia e da liberdade e contra a ditadura e todas as
formas totalitárias de governar.
Tendo como objetivos primordiais educar para os valores e para a cidadania,
reconhecer a importância da liberdade e da democracia na construção de sociedades
mais justas e desenvolver o espírito crítico, a expressão escrita e a capacidade
argumentativa, @s alun@s do Ensino Profissional, tendo como inspiração um
diálogo prévio sobre a importância da efeméride assinalada, foram convidad@s
a elaborar monografias relativas à temática da importância da democracia para a
garantia da preservação de direitos humanos fundamentais, tais como as liberdades
de pensamento e, sobretudo, de expressão.
Eis alguns excertos de alguns textos produzidos pel@s noss@s alun@s:
“A democracia é importante porque é uma maneira de uma sociedade organizarse de forma a que todas as pessoas possam usufruir dos seus direitos, como o
direito à vida, à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão. Num
regime democrático todos têm o direito de participar politicamente, seja como
representantes ou elegendo alguém.” – Ana Dias, 2º A
“É importante celebrar, todos os anos, o 25 de Abril, celebrar a liberdade, celebrar
a vitória da democracia sobre a ditadura e, acima de tudo, celebrar todas as pessoas
que lutaram para que hoje possamos ser livres de ser quem somos.” – Eduardo
Castanheira, 2º B
“A ditadura ‘roubou’ muitos dos direitos humanos, pois as pessoas viviam ‘presas’,
sem poder dizer o que sentiam ou pensavam em relação a alguns assuntos.” – Íris
Correia, 2º C

“A democracia é importante porque apela à diversidade individual e de culturas,
respeita os direitos humanos, é antifascista e luta pela igualdade de género.” –
Wanderley Sampaio, 2º C
“A democracia é importante porque os povos têm o poder de decidir quem querem
no governo do país, existe liberdade de expressão sem um cidadão ter medo de ser
contra um determinado partido e ser perseguido e existe um verdadeiro debate
sobre ideias!”, Tiago Silvestre – 2º C
“Faz sentido celebrar o 25 de Abril, pois esse foi o dia em que derrotámos a
ditadura e nasceu a democracia. Conquistámos a liberdade e perdemos o medo e
o sentimento de prisão em que se vivia.” – Diogo Timóteo, 2º C
“A democracia é o ideal para um mundo mais justo e livre.” – Tatiana Augusto, 3º A
“A democracia é importante, pois defende os direitos humanos fundamentais
como, por exemplo, a liberdade de expressão e religião e as oportunidades de
participação na vida política, económica e cultural da sociedade. Os cidadãos têm
o direto e o dever de participar no sistema político que, por sua vez, vai proteger e
defender os seus direitos e as suas liberdades.” – Anilton Cardoso, 3º A
“Na democracia, para além do voto, o povo é dotado de autonomia para gerar
debates em torno das decisões e propostas governamentais, garantindo que
as vontades populares cheguem até aos representantes. A democracia defende
também que todas as vozes devem ser ouvidas e respeitadas da mesma maneira,
sem haver sobreposições.” – Douglas Oliveira, 3º B
Henrique Costa e Clara Godinho

A LUN OS DO C U RSO P R O F ISS I ON AL T É CN I C O DE S AÚ DE E M EST ÁGIO !

Iniciou-se no dia 3 de maio, pela primeira vez, a Formação em Contexto de

Trabalho (FCT) dos nossos alunos do curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde.
Foi com expetativa que os alunos aguardaram por este momento, depois de dois
anos de aprendizagens em contexto escolar. Os alunos irão realizar a sua formação
no Centro Hospital de Setúbal nos serviços de Hemodinâmica, Esterilização,
Imagiologia, Hospital de Dia de Infeciologia, Consultas Externas e Hospital de Dia
de Pneumologia. Para além desta entidade de acolhimento, a FCT realizar-se-á no
Centro de Enfermagem da Portela e na Associação de Solidariedade Social de
Professores (ASSP).
No último dia de aulas na escola, o Diretor esteve reunido com o grupo turma,
tendo relembrado a necessidade de os nossos jovens cumprirem com zelo as suas
funções e desejou boa sorte a todos, nesta nova etapa do percurso escolar dos
nossos alunos.
A Representante das Ofertas

Sabia que …
... já estamos a viver na década consagrada ao Oceano?
Líderes globais, cientistas, filantropos, chefes de agências das Nações Unidas e
personalidades defensoras do ambiente juntaram-se a 3 de fevereiro de 2021, num
evento global, para dar início à Década das Nações Unidas da Ciência dos Oceanos
para o Desenvolvimento Sustentável.
A Década do Oceano começou a 1 de janeiro de 2021 e é uma iniciativa global para
aprofundar o conhecimento científico sobre o mar e proteger a saúde dos oceanos. O
objetivo é apoiar a criação do conhecimento necessário para proteger a
biodiversidade e o papel central do oceano na transição para o uso sustentável e justo
dos seus recursos à medida que enfrentamos a realidade das mudanças climáticas.

Através de uma cooperação internacional mais forte, a Década do Oceano vai
impulsionar a pesquisa científica e tecnologias inovadoras para garantir que a ciência
responde às necessidades da sociedade, com o objetivo de fornecer melhorias
substanciais até 2030, nomeadamente: um oceano limpo onde as fontes de poluição
são identificadas e removidas; um oceano saudável e resiliente onde os ecossistemas
marinhos são mapeados e protegidos; um oceano previsível onde a sociedade tem a
capacidade de compreender as condições oceânicas atuais e futuras; um oceano
seguro onde as pessoas estão protegidas dos perigos do oceano; um oceano
aproveitado de forma sustentável garantindo o fornecimento de alimentos; um oceano
acessível com acesso aberto a dados, informações e tecnologias; um oceano
inspirador e envolvente que a sociedade entende e valoriza.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://mood.sapo.pt/evento-mundial-marca-hoje-o-inicio-da-decada-do-oceano/
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