Nº

2020/21

www.aveordemsantiago.pt

3

3

E B1/JI FA R A L H Ã O

D I A DA AL I M E N TAÇÃO

Apesar de ser de um modo diferente, o Dia da Alimentação não passou em branco

na E.B.1/J.I. Faralhão. Em vez da partilha de lanches saudáveis, este ano as turmas
comemoraram este dia com várias atividades nas salas de aula, uma delas foi o lanche
saudável, depois de se ter debatido a importância de uma alimentação saudável,
especialmente numa altura em que é tão importante o sistema imunitário estar
fortalecido.

E B 1 /J I DAS M ANT EIGADAS

A EB1/JI das Manteigadas iniciou os seus trabalho referentes ao
"azulARTE...(A)Mar ao estilo de...Romero Britto.
O nosso "Saber (A)Mar" ajusta as velas e continua a navegar...
Aqui ficam alguns trabalhos das turmas 15 e 12.

EB1/J I SET ÚBAL

As turmas 37; 42; 43 e 47 da EB1/JI da Bela Vista
comemoraram o Dia da Alimentação confecionando
“Gomas Saudáveis”.

EB 1/J I D O FARALH ÃO

Dia Mundial da Alimentação
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frutos. para posteriormente refletir e debater sobre o assunto, salientando a
importância da fruta na alimentação. Posteriormente, os alunos efetuaram alguns
origamis de frutos e por fim tiveram a oportunidade de brincar às adivinhas sobre
os frutos.

EB 1/J I D O FARALH ÃO

Dia das Bruxas / Halloween
No dia 30 de outubro de 2020, na EB1 nº1 do Faralhão, as turmas 1 e 2 comemoraram o Dia
das Bruxas. Apesar das atividades terem sido adaptadas às regras de segurança devido ao
período pandémico que estamos a atravessar, não quisemos deixar de assinalar este dia.
Assim, mesmo à distância, o desfile “assustador e horripilante” não deixou de acontecer.
Aqui fica o registo fotográfico desse momento.

EB 1/J I Nº 5
Atividade de desenho orientado de Halloween – proposta do Saber (a) mar

a
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E B 1 N º 7 D E SET Ú BAL

D I A DA AL I M E N TAÇÃO

A turma 31 aceitou o desafio do projeto Saber (A)Mar e realizou a atividade de

desenho orientado de Halloween. Aqui ficam alguns trabalhos realizados pelos alunos.

E B 1 N º 7 D E SET Ú BAL

H A L LOWE E N

No dia 30 de novembro , para comemorar o Halloween , a turma 23 da professora

Sofia , realizou uns esqueletos assustadores feitos com cotonetes. Foi uma atividade
muito interessante e estivemos todos muito envolvidos .

H A L LOWE E N - DES E N H O O RIENTAD O

Ainda no âmbito do Halloween

e do Saber
(A)Mar, a turma 23 da professora Sofia aderiu à
sugestão do desenho orientado de Halloween.
Saíram desenhos giríssimos e “gargalhadas
halloweenescas” ! Uma atividade a repetir !

SA B ER (A) M AR – R O MERO BRIT TO

Relacionado com a proposta do AzulARTE , integrado no nosso “Saber (A)Mar”

aos alunos da turma 23 da professora Sofia Raposo , realizaram trabalhos lindíssimos
acerca das obras de Romero Britto. Os alunos deram “ asas à imaginação “ e saíram
grandes “ obras de arte”.

D E PA RTAM E NTO D E L Í NGUAS 2º C IC LO

H A L LOWE E N

Apesar dos constrangimentos devido à pandemia

COVID19, o Halloween foi festejado pelos alunos de
inglês do 2ºciclo.

As atividades foram realizadas em sala de aula com
o visionamento da história “Room on the Broom”
e resolução, com a respetiva ilustração, de fichas lúdicas referentes ao tema. Houve
ainda tempo para ouvir e cantar canções alusivas à efeméride que muito agradaram
aos alunos.
Como já vem sendo habitual, o grupo de EV/ET juntou-se a esta atividade com a
elaboração de mais trabalhos que mostram bem a criatividade, o empenho e a dedicação
dos alunos!
Na disciplina de Educação Musical, houve turmas onde foi feita referência à
tradição “Pão por Deus”, executada a cantilena “Bolinhos e bolinhós” e outras onde
foi visualizado o filme “Coco” que aborda a temática Halloween paralelamente com
conteúdos musicais.

D E PA RTAM E NTO D E E DUCA Ç ÃO ESP EC IAL

FEST I VAL E X P R ESS ARTE: X XI ENC O NTRO
D E E XP R ESS Õ ES ARTÍSTICAS

A convite do CAJ (Clube de Animação Jovem) da APPACDM, os alunos David Sousa

(6ºE), João Ramos (6ºE), Gonçalo Pratas (6ºE), Mariana Pedro (7ºE) e Margarida Pedro
(7ºE), orientados pela professora Patrícia Rosa, produziram trabalhos individuais para
participação no Festival ExpressArte: XXI Encontro de Expressões Artísticas, este ano
subordinado ao tema “A Rua como espaço de afirmação das Diferenças!”.
Os trabalhos foram enviados para a organização do evento, sendo posteriormente
expostos (de 14 de novembro a 4 de dezembro de 2020, em local a anunciar), anexados
em todos os pedidos da rede Uber (2 de novembro) ou integrados numa Tertúlia de
Poesia Itinerante (28 de novembro), consoante a categoria de participação: Exposição
Comunidade Geral, Tela Itinerante e Poema Itinerante.
Professora Patrícia Rosa

EQU I PA T E I P/ANI M AÇ ÃO SOC IOCULT URAL

H A L LOWE E N

No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com o Departamento das

Expressões, e a restante Equipa TEIP, comemorou-se o Halloween👻

Marcado pelas fantasias monstruosas👹  sustos 💀  doces  e travessuras 😈 o  Halloween é 
uma ótima oportunidade para promover a interação da comunidade Educativa.
Decoração alusiva à temática não faltou!
E o fantasma da nossa Rádio-Escola também promoveu um Set especial com as
melhores músicas de Halloween no estilo House e Trence.
Equipa TEIP / Natália Silva - Animadora Sociocultural

BIBLIOTECA
ESCOLAR
ORDEM DE
SANT`IAGO

"PEQUENO RAIO DE ESPERANÇA..."
As turmas de 5º Ano, da Escola Básica/Secundária Ordem de Sant`Iago, assistiram à curta
metragem "Pequeno Raio de Esperança", apreciaram a Música/Video "Andrà Tutto Bene"
e participaram num workshop sobre Padlet, uma ferramenta online que permite a criação
de um mural ou quadro virtual dinâmico e interativo para registrar, guardar e partilhar
conteúdos multimídia e funciona como uma folha de papel, onde se pode inserir qualquer
tipo de conteúdo (texto, imagens, vídeo, hiperlinks) por vários utilizadores em simultâneo.
O Produto final foi a criação de um Mural coletivo, com mensagens positivas de
Esperança, criando uma corrente de boas energias e crenças de um futuro melhor...
O mesmo pode ser visto no Blog da Biblioteca Escolar. AQUI

Para comemorar o Dia da
Alimentação, foi lançado o
desafio
"Alimenta
a
poesia...", que consistia na
escrita de uma quadra ou
um
poema
sobre
a
Alimentação.
Apresentamos o poema
vencedor...
Parabéns Joana Lourenço 5ºE...

"OS FANTÁSTICOS
LIVROS VOADORES..."
Desafio para 1º Ciclo
Este, consiste na elaboração de um texto coletivo, fazendo jus ao provérbio "quem conta um conto acrescenta um ponto".
Assim, todas as turmas envolvidas contribuem com um pequeno parágrafo dando continuidade ao texto da turma anterior,
com o objetivo de construir uma história por Escola, até ao final do 1ºPeríodo. Os textos produzidos serão compilados num
livro virtual/digital e, posteriormente divulgado no Blog da Biblioteca Escolar. O texto será elaborado com recurso ao
PADLET, uma ferramenta online que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico e interativo para registar,
guardar e partilhar conteúdos. Funciona como uma folha de papel, onde se pode inserir texto, imagens, vídeos, hiperlinks,
por vários utilizadores em simultâneo.
O Mote para a criação da história é a Curta-metragem vencedora do Oscar 2012, que demonstra a importância da leitura,
realizando uma belíssima homenagem aos livros físicos. Inspirada no furacão Katrina, no Buster Keaton, no "O Feiticeiro de
Oz" e no amor aos livros, conta uma história bem-humorada, sobre pessoas que dedicam a vida aos livros e aos livros que
lhes devolvem este favor.

"SAUDADES DO TEU ABRAÇO..."
Desafio para Pré-Escolar

Este, consiste na elaboração de um texto coletivo, fazendo jus ao
provérbio "quem conta um conto acrescenta um ponto". Assim,
todos os grupos envolvidos contribuem com um pequeno
parágrafo dando continuidade ao texto do grupo anterior, com o
objetivo de construir uma história por Escola, até ao final do
1ºPeríodo. Os textos produzidos serão compilados num livro
virtual/digital e, posteriormente, divulgado no Blog da Biblioteca
Escolar. O texto será elaborado com recurso ao PADLET, uma
ferramenta online que permite a criação de um mural ou quadro
virtual dinâmico e interativo para registar, guardar e partilhar
conteúdos. Funciona como uma folha de papel, onde se pode
inserir texto, imagens, vídeos, hiperlinks, por vários utilizadores
em simultâneo.
O Mote para a história é a obra "Saudades do teu abraço", que
conta a história do Ouriço e da Tartaruga que eram os melhores
amigos e como não se podiam abraçar, felizmente descobriram
que há muitas formas de mostrar aos outros que os amamos e
que o amor se revela nos gestos mais simples...
A atividade é finalizada com a visualização da curta-metragem,
que apresenta uma alternativa cheia de humor e imaginação...

EQU I PA ESCO L A AZU L

UMA EMBARCAÇÃO PAR A MONITORIZ AR GOLFINHOS NO RIO SADO

O nosso estuário e zona marinha adjacente ganharam uma embarcação semi-rígida,

que foi recebida no passado dia 28 de outubro, na Marina de Tróia.

Chama-se ASA, foi adquirida pela Tróia-Natura e vai ser utilizada pelo Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para “monitorização, fiscalização,
sensibilização e investigação da população de roazes do Sado”.
Fontes:
https://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=9009640
https://www.wilder.pt/historias/nova-embarcacao-vai-monitorizar-golfinhos-do-sado/
https://www.osetubalense.com/local/setubal/2020/10/29/roazes-espreitaram-no-sado-novo-barco-que-osvai-vigiar/

Sabia que …
... a poluição de microplásticos na Antártida é semelhante à do oceano Atlântico?
Um novo estudo realizado pelo British Antarctic Survey, pela Liverpool John Moores
University e pela Queen’s University Belfast, descobriu que a taxa de poluição por
microplásticos no oceano Antártico é semelhante à encontrada no oceano Atlântico.

Este é o primeiro relatório global deste tipo de descoberta que consideramos muito
importante para a compreensão à escala global da poluição por microplásticos”,
explica Konstadinos Kiriakoulakis, da Liverpool John Moores University.
A equipa recolheu amostras de sedimentos do fundo do mar na Antártida e nas Ilhas
Geórgia do Sul e Sandwich. Foram descobertos em grande maioria fragmentos de
poliéster, polipropileno e poliestireno.
Apesar da Antártida ser uma região remota do Planeta, acredita-se que este tipo de
materiais tenham lá chegado através de correntes marítimas ou por atividades como a
pesca.
Os cientistas afirmam que os valores foram muito altos em comparação a
ecossistemas menos remotos, o que também sugere que a poluição por microplásticos
no Oceano Antártico seja maior do que se pensava. “A nossa investigação demonstra
que não importa o quão remoto um ecossistema seja, ainda assim ele vai mostrar
artefactos da influência humana. Temos despejado plástico nos nossos oceanos há
cerca de 70 anos, então, em retrospectiva, isto pode não ser muito surpreendente. O
que é surpreendente é que os níveis deste tipo de poluição são comparáveis a regiões
moderadamente ou altamente poluídas dos oceanos do mundo”, afirma Eoghan
Cunningham, da Queen’s University Belfast.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://greensavers.sapo.pt/poluicao-de-microplasticos-na-antartida-e-semelhante-a-do-oceanoatlantico-revela-novo-estudo/
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O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

