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EB1 Nº 2 D O FA RA L H Ã O

PR OJ ETO S AB E R (A) M A R

E no seguimento da exploração da história “O

peixe arco-Íris”, foi a vez das turmas 4 e 5 do
1º ano da EB1 n2 de Faralhão, navegarem pelas
páginas do livro e viverem novas aventuras com
este amiguinho.

E B 1 n º 2 d e F a r a lh ã o

Na continuação das propostas recebidas pelo nosso Projeto
Saber(A)Mar, a EB1 nº2 de Faralhão, participou nesta atividade e
mais uma vez os nossos pequenos artistas deram largas à
imaginação, tendo como pano de fundo algumas obras deste nosso
pintor Setubalense.
AzulARTE
(A)Mar ao es+lo de...

…R o g é r i o
Chora

EB1 Nº7

“ Cientistas no pátio”

A partir da obra literária “Uns óculos para a Rita” os alunos da turma
39, da EB1 nº 7, começaram a desenvolver o espírito científico e a
observação científica através dos sentidos e de um instrumento
ótico – a lupa.
Após a leitura da obra os alunos partilharam ideias: Como é que as
formigas carregam os alimentos? O que comem as formigas? Como
encontram alimento? Onde vivem as formigas? O que é um
formigueiro? Quantas formigas podem viver num formigueiro? ...
Após esta troca de ideias foram desafiados a visitar o pátio da escola
para observação de formigas. Primeiramente, observar as
caraterísticas e comportamentos das formigas à vista desarmada.
Posteriormente, utilizando a lupa.

E B 1/ J I N º 5 S e tú b a l

Pré-Escolar

Dia de festa, alegria, diversão e guloseimas!
O melhor dia de sempre!

1º Ciclo
Foi um dia fantástico com piquenique e muita brincadeira!

~

Jogos de Exterior

Artes Visuais

Exploração da rúbrica “Um conto para ti”

Mural das Crianças

Todos juntos fazemos crescer Crianças FELIZES!

E B1 N° 7

D I A M U N DI AL DA CR IANÇA

O dia 1 de junho foi assinalado na EB1 N°7 com o maior envolvimento e entusiasmo

possíveis nesta fase pandémica. Os professores refletiram e debateram com os seus
alunos os 10 princípios que incidem sobre os Direitos das Crianças. Contaram-se
histórias, houve muita música e coreografias e ainda ilustraram mandalas alusivas ao
tema. No decorrer deste dia, todos os alunos participaram também na elaboração
do painel coletivo do Dia da Criança.

Foi um dia muito diferente e especial!
E porque sabemos que o futuro depende de cada criança!
FELIZ DIA DA CRIANÇA!!!👫👫

DEPARTA MEN TO D E LÍ NGUAS

E XPOSIÇÃO - ESTENDAL D E V E RSOS

Exposição - Estendal de Versos (30 de maio de 2021)
“Pelo sonho é que vamos,…” é o mote da exposição que está patente na Biblioteca
Escolar.
No âmbito do estudo do texto poético e com o intuito de criar nos alunos o
gosto pela poesia e para que se entusiasmassem na pesquisa e leitura de poemas,
portugueses/lusófonos e estrangeiros, foi concebida a atividade Estendal de Versos
pela professora Rute Nunes na disciplina de Português. Participaram os alunos do
8º ano das turmas B, C, D e E.
Cada vez mais os nossos alunos mostram pouco interesse pela leitura e pela
literatura. No entanto, é com atividades lúdico-pedagógicas que, na minha opinião,
os podemos cativar, incentivar e prender ao poder maravilhoso da literatura. Nem
todos os alunos das turmas participaram, mas acredito que aqueles que o fizeram se
conseguiram divertir nas suas pesquisas e na conceção e construção das diferentes
peças de vestuário para apresentarem os seus poemas.
Vamos continuar a trabalhar e a sonhar, porque “Pelo sonho é que vamos”.
professora Rute Nunes

EQU IPA TEI P/A N I M AÇ Ã O S O CI O CULT UR A L

QUA DRO DE M ÉR ITO E E XC E L Ê N C I A 2 019/ 2 0 2 0

Uma vez mais, o Agrupamento de Escolas Ordem de Sant´Iago atribui Diplomas

de Mérito e Excelência aos alun@s que mais se distinguiram através das suas
classificações.
Este ano letivo, tendo em conta a situação pandêmica atual, não houve cerimónia,
no entanto, a entrega dos Diplomas decorreu dentro do grupo turma, em sala de
aula, e contou com a presença do Sr. Diretor e respetivos Diretores de Turma.

No dia 26 de maio, decorreu o Debate Nacional para discutir os 10 compromissos Escola
Azul para "O Nosso Oceano em 2030". A jornalista da TVI Catarina Canelas (responsável
pela reportagem Plástico: o novo continente, emitida em agosto de 2020), foi a
moderadora de um debate com 10 alunos de diferentes pontos do país. A transmissão
do evento foi realizada em direto no canal de YouTube da Escola Azul e a abertura da
sessão foi feita pelo Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. O debate foi encerrado
pela Diretora Geral de Política do Mar, Helena Vieira, e pode ser visionado em:
https://www.youtube.com/watch?v=SnWfhRXVvLk&t=939s
Os alunos intervenientes, com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos,
exerceram cidadania ativa, com grande sentido de responsabilidade e ótimas sugestões
em prol do nosso Oceano.
Estes são os 10 compromissos da Escola Azul para o Nosso Oceano em 2030.

Saber (A)Mar

Sabia que …
... o Oceano desempenha um papel fulcral no meio ambiente e no futuro da
humanidade?
Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra e contêm 97% de toda a água
do planeta. Eles influenciam o clima e as condições meteorológicas, estabilizam a
temperatura, moldam a química terrestre e providenciam um lar para a maior
diversidade de espécies do planeta. Cada molécula de oxigénio que respiramos, cada
gota de água que bebemos, cada alimento que ingerimos, liga-nos ao oceano, quer
vivamos numa zona costeira ou no mais remoto e inóspito ponto interior do globo.

Pensa-se que as primeiras formas de vida se desenvolveram no oceano, ainda na
ausência de oxigénio, e que a maior parte do oxigénio na atmosfera resultou,
originalmente, das ações de organismos fotossintéticos no oceano. Ou seja, foi o
oceano que permitiu, e ainda é o oceano que permite, que a Terra seja habitável.
Como costuma resumir a oceanógrafa americana Sylvia Earle, maior referência
mundial nos oceanos e na vida marinha, “sem azul, não há verde”. Porque a chave
para a existência da vida é a água, e a água é 97% oceanos.
Foram precisos cerca de 4,5 mil milhões de anos para que a Terra reunisse todas as
condições para nos acolher. Mas demorámos apenas 4,5 décadas a consumir, esgotar e
alterar significativamente os seus sistemas altamente delicados, essenciais à nossa
própria sobrevivência.
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