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EB1/JI D E S ETÚ BA L

AS AVEN T U R AS DO VASC O

No âmbito do Pojeto Saber(A) Mar, a turma 49-1º ano, da EB1/JI de Setúbal viu o

filme “As Aventuras do Vasco- apresentação”.

Halloween no JI de Setúbal
As crianças das salas de pré-escolar da EB1/JI de Setúbal celebraram o Halloween, uma
tradição que em Portugal é mais conhecida como o Dia das Bruxas, com a realização de diversas
atividades.

Algumas salas dedicaram-se a fazer um projeto acerca das abóboras e usaram as
sementes para fazer colagens e para semear.

Outras exploraram várias histórias: “Carlota Barbosa, A Bruxa Medrosa”, “O Cuquedo” e
“Leonardo, o Monstro Terrível”.
Entre tanta atividade, assustadora e divertida, houve ainda tempo para as crianças saborearem
algumas guloseimas.

EB1/JI DE SETÚBAL
Em Cidadania e Desenvolvimento, no tema “Saúde”, a turma 38 da EB1/JI
de Setúbal realizou um trabalho relativamente às preocupações e
cuidados a ter com o novo CORONAVÍRUS. Os alunos visualizaram um
documentário infantil sobre a forma de utilização das máscaras, ilustraram
um desenho e em grande grupo fizeram um poema.
Aqui está o resultado final.

No dia 10 de novembro, a turma 18 comemorou o Dia Mundial da Ciência ao Serviço
da Paz e do Desenvolvimento em parceria com a Biblioteca Municipal de Setúbal e o
foi on-line,
mas os18alunos
foram uns
verdadeiros
por
um dia.
NoIPS.
dia A
10sessão
de novembro,
a turma
comemorou
o Dia
Mundial dacientistas
Ciência ao
Serviço
da Paz e do Desenvolvimento em parceria com a Biblioteca Municipal de Setúbal e o
IPS. A sessão foi on-line, mas os alunos foram uns verdadeiros cientistas por um dia.

E B 1 Nº 2 D O FARALH ÃO

Halloween
A EB1 nº2 do Faralhão, assinalou a data com
algumas atividades, realizadas em sala de aula
por cada turma.
Não faltaram esqueletos, bruxinhas, sopas de
letras mágicas e labirintos

assustadores!!!!!!
A criançada mostrou mais uma vez o gosto pelos disfarces
característicos do Halloween.

EB1/JI nº5 de Setúbal
A turma 10, aderiu, com muito entusiasmo, a mais uma proposta do projeto Saber (a) mar - AzulArte. Desta
vez, inspirados por Romero Britto.

EB1/JI de Manteigadas
Halloween
A sala do pré-escolar foi invadida por bruxinhas no Halloween.
Umas chegaram de vassoura outras com
chapéus e vestidos feitos de
dobragens.

Outono
Com o outono chega também o frio. Decidimos
agasalhar as nossas
folhinhas com lã e pendurá-las à janela, para
que em dias solarengos se
consigam aquecer.

Noção de número e quantidade
O nosso lego não serve apenas para fazer
construções.
Com ele conseguimos trabalhar a noção de
número e quantidade.

São Martinho
Quentinhas e boas...que são as
nossas castanhinhas do São Martinho!

E B 1/J I SET ÚBAL

Trabalhos realizados
no âmbito
do Projetodo
Saber(a)Mar,
Trabalhos
realizados
no âmbito
Projeto Saber(a)M
da turma
49 49
da EB1/JI
de Setúbal
da
turma
da EB1/JI
de Setúbal
AzulArte- Romero Britto

AzulArte- Romero Britto

balhos realizados no âmbito do Projeto Saber(a)Mar,
urma 49 da EB1/JI de Setúbal
AzulArte- Romero Britto

E B 1 N º 7 D E SET Ú BAL

ESC OL AS A Z U I S N O ESTREITO D E MAGALH ÃES

Escolas Azuis no Estreito de Magalhães! Trabalhando à distância... mas sempre em

parceria, os quartos anos da EB1 nº7 estão unidos em redescobrir a importância do Mar
nas suas vidas. Como tal, partem em viagem com as naus de Fernão de Magalhães.”
As professoras Vânia Nobre Félix (turma11) e Ana Patrícia Almeida (turma 13)

E B 1 N º 7 D E SET Ú BAL

S Ã O MART I N HO

Na semana do São Martinho, a turma 11 do quarto ano descobriu como fazer

castanhas em origami!! Dobragens e mais dobragens mas conseguimos! Construimos
ainda umas castanhas andantes depois de explorarmos a história da Maria Castanha!
Feliz São Martinho!!”

E B1/J I SET UBAL
Mais uma “navegação” no AzulARTE...ao estilo de Romero Britto.
Os artistas, pequeninos, da turma 16 da EB1/JI de Setúbal
realizaram com muito prazer e dedicação a releitura das obras
escolhidas.
Aqui fica o resultado!

G RU PO D E F I LO SO F I A

D I A I N T E R N ACI O N AL PAR A A TO L ERÂNCIA

Comemora-se, no dia 16 de novembro,

o Dia Internacional para a Tolerância.
Para assinalar a efeméride, os docentes
do grupo de Filosofia, desenvolverão,
durante a próxima semana, em contexto
de sala de aula, no âmbito da disciplina
de Área de Integração, uma atividade
de argumentação a favor da tolerância
perante a alteridade.
Tendo como inspiração o filme “Crash”,
do realizador Paul Haggis, que, em
2004, venceu 3 Óscares (entre eles,
o de Melhor Filme), @s alun@s do
Ensino Profissional serão convidad@s
a elaborar monografias relativas à
temática da importância da adotação de
uma atitude de tolerância num mundo
atual cada vez mais caracterizado
pela diversidade individual e cultural.
Posteriormente, serão selecionados
alguns excertos dos textos produzidos
pel@s alun@s para publicação num dos
futuros números da nossa Newsletter.
A atividade tem como objetivos primordiais educar para os valores e para a cidadania;
fomentar uma cultura de tolerância, denunciando os vários tipos de discriminação; e
desenvolver o espírito crítico, a expressão escrita e a capacidade argumentativa.
Henrique Costa e Clara Godinho

Biblioteca
Escolar
CONCURSO CARAVELAS PORTUGUESAS
A Biblioteca Escolar tem o prazer de anunciar os vencedores
do “Concurso Caravelas Portuguesas” realizado no âmbito
do Projeto “Navegar com a Biblioteca Escolar”. A Exposição
dos trabalhos está patente na Biblioteca Escolar.
Parabéns a todos os participantes, pelos excelentes
trabalhos...!
Parabéns aos vencedores...!

GALERIA DE ARTISTAS

Biblioteca
Escolar

Os alunos de 3º ciclo participaram num workshop sobre a
ferramenta digital "Canva", uma plataforma de design
gráfico que permite criar gráficos de média social,
apresentações, infográficos, pósteres e outros conteúdos
visuais.
O produto final deste momento formativo foi a construção
duma "Galeria de Artistas", com a compilação dos fantástico
poster produzidos. A mesma está disponível no Blog da
Biblioteca Escolar Ordem de Sant`Iago.
Parabéns a todos os alunos participantes, que se revelaram
verdadeiro designers gráficos, e às suas fantásticas
Docentes, sempre disponíveis para novos projetos...
Ver a "Galerias de Artistas" Aqui.

Sabia que …
... a 16 de novembro se celebra o Dia Nacional do Mar?
A celebração do Dia Nacional do Mar teve origem na "Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar", que entrou em vigor a 16 de novembro de 1994. Portugal
ratificou o documento em 1997.
Esta convenção é muito importante, pois é a partir dela que são estabelecidos, entre
outros, os limites marítimos inerentes à Zona Económica Exclusiva e à Plataforma
Continental.
Os oceanos abrigaram as primeiras formas de vida do nosso planeta, há 2,5 milhões
de anos e garantiram a subsistência do homem ao longo dos séculos. Atualmente
cobrem cerca de 72% da superfície da Terra.
Além de representarem uma das principais fontes da alimentação humana, os oceanos
têm servido, ao longo da história, como motor para o desenvolvimento do comércio,
dos transportes, da extração mineral e da geração de energia. A maior parte das
pessoas do mundo vive a menos de 320 quilómetros do mar e relaciona-se
intimamente com ele.

Por ser o pulmão verde do Planeta e um recurso de grande impacto para o
desenvolvimento sustentável, o Dia Nacional do Mar apela, desde 1994, para a
importância de unir esforços e mobilizar a comunidade para conservar os ecossistemas
marinhos.
Excertos e adaptações publicados em:
http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-das-nacoes-unidas-sobre-o-direito-do-mar-eo-acordo-relativo-aplicacao-da-5
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/rar60B-1997.pdf
https://unric.org/pt/oceanos-e-direito-do-mar/
https://essenciadoambiente.pt/dia-nacional-do-mar/
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