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Na escola da vida há um ditado muito antigo, mas repleto de sabedoria: “colhemos o que plantamos”. O agricultor lança as suas
sementes à terra e delas brotam os legumes e os frutos que surgem à nossa mesa para nosso repasto. O jardineiro transforma um
canteiro num belo jardim de flores coloridas e perfumadas. Os pais
geram os filhos, seus rebentos, e tentam transformá-los nos seres

A Escola, enquanto elemento integrador da Comunidade Educativa,
cultiva a semente da sabedoria, do conhecimento, da inteligência,
da solidariedade e sobretudo da amizade e do amor... Propicia
vivências e momentos únicos aos que por aqui passam e que certamente ficarão guardados na sua memória para sempre. Os alunos
colherão o fruto do seu trabalho: se forem trabalhadores, atentos e
estudiosos terão a merecida recompensa. Os restantes poderão
sempre usufruir de uma segunda oportunidade...
A todos os agentes educativos, que contribuem para este plantio,
aqui fica o meu sincero agradecimento.
E como as férias estão a chegar...
Estejam onde estiverem, plantem a semente do respeito por vocês
mesmos, pelos outros e por aquilo que os rodeia.
A todos desejo que desfrutem de momentos de lazer e felicidade.
Eugénia Pinela
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EB1/JI do Faralhão

No Jardim de Infância do Faralhão, o conhecimento de artistas e respetivas
obras, a articulação com as diferentes formas de arte e domínios de aprendizagem
revelaram-se particularmente significativas

Beethoven

“Construir pianos”, ouvir, “tocar”

e dançar ao som do tema Para Elisa...

Acreditamos que a educação artística pode contribuir para percursos académicos de
sucesso. Acreditamos que através da arte se transmitem direitos humanos, desenvolve a
capacidade de reflexão crítica, a inteligência cognitiva e emocional, se promove a integração sociocultural numa sociedade contemporânea multicultural e através da qual é possível estabelecer ligações transversais a todas as áreas do conhecimento “A arte tem esta
capacidade. Basta dar-lhe uma oportunidade.”
Intervenção da Ministra da Cultura na conferência «A Educação Artística e Formação de
Públicos», promovida pelo Centro Nacional de Cultura e pelo Clube UNESCO, em Lisboa
2010-10-2
Continua
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EB1/JI do Faralhão
Continuação...

Dali

Relógios à Dali

Recriação da obra Persistência da Memória

Miró

“Mulher na frente do sol”

“Azul II
“Cão latindo para a Lua”
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EB1/JI do Faralhão
Este mês o nosso Agrupamento assinalou o Mês da Leitura, assim sendo, foram
vários os membros da comunidade educativa, que nos bridaram com a sua presença na nossa sala com histórias que nos fizeram viajar no Mundo da Fantasia.
Foram vários os familiares, e não só, que nos visitaram.

Mãe/EE da J. Calado
Mãe/EE do João Santos

Mas como um mês, para nós, é muito pouco e
como para partilhar não há datas definidas,
vamos continuar no terceiro período com a leitura partilhada, seja entre a comunidade educativa, seja entre o Pré–Escolar com o Primeiro Ciclo ou ainda entre turmas.
Assistente Operacional Ana Silva

Turma 6

A Turma 9 andou muito ocupada, durante a semana da leitura, a contar histórias a quem nos quis ouvir! Fomos às
salas da manhã, do 1º e do 2º ano (alguns meninos foram propositadamente à escola fora do seu horário para esta atividade, somos muito dedicados.), contar a história da “Carlota
Barbosa, a Bruxa Medrosa”.
Também fomos contar esta história aos nossos amigos das salas
verde e azul do Jardim-deInfância.
Esperamos que eles se tenham divertido tanto a ouvir as histórias como nós nos
divertimos a contar-lhas...
Página 4

EB1 nº1 do Faralhão

Em Maio começámos a ensaiar. Finalmente chegou o dia. As raparigas estavam lindas e os rapazes também. No momento certo, começámos a desfilar e arrasámos completamente!
Mariana gregório - 4ºano

A

organização para as marchas foi
como todos os anos: primeiro, escolher os pares; a seguir, treinar muito
e... finalmente, o grande dia! No
grande dia ficamos nervosos, mas
para quê? Corre sempre bem... Eu
gosto muito e, acho que toda a gente
que viu também gostou.
João Pessoa - 4ºano

Eis aqui uma pequena amostra daquilo que se passou na Cooperativa de habitação do Faralhão:

À cooperativa os nossos agradecimentos por nos terem cedido o espaço.
Professoras Adelaide e Rosa
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EB1 nº1 do Faralhão

A EB1 nº 1 do Faralhão foi à praia da
Figueirinha no dia 13 de junho. A água
estava gelada mas nós adorámos os
mergulhos que demos. Foi muito fixe!
Mariana Gregório - 4º ano

A praia...
cheiro a água salgada,
areia fina e dourada.
Como sempre, todos se divertiram. Fomos à água, lanchámos e
comemos um gelado. Todos nos
divertimos.
João Pessoa - 4º ano

Fomos à praia da Figueirinha.
A água estava mesmo boa!
Tirámos tantas fotos!
Adorei ir à praia.
Comprei um gelado, nadei,
brinquei, descansei...
Gostei muito!!!
Filipa Vaz - 4º ano
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EB1 nº1 do Faralhão

O ano letivo chegou ao fim. Alguns colegas vão partir para
uma nova etapa das suas vidas.
Para eles, boa sorte na sua nova escola.
Aqui ficam algumas das suas opiniões:

Em 2008 entrei para a escola. Já sabia algumas
coisas, mas prendi muito mais.
Fui também fazendo algumas experiências e atividades divertidas.
Filipa Vaz

Eu

gosto muito da escola. Eu gosto
dos meus amigos. Brincamos muito e
algumas vezes até fazemos jogos.
Gonçalo Mendes

Em

2008 entraram novos alunos para a EB1
nº1 do Faralhão. Onze alunos muito brincalhões. Todos amigos. Mas quatro anos se passaram e já estamos crescidos.
Júlia Rosa

Setembro de 2008: eu
tinha acabado de entrar
para a escola, não conhecia ninguém. Comecei a
arranjar desculpas para ir
para casa e começava a
chorar, mas, depois arranjei amigos. Agora já estou
no 4º ano com dez anos e
já tenho muitos amigos.
Mariana Gregório

Em setembro de 2008 entrei para a escola
com dez companheiros. Passámos bons
momentos. Momentos alegres, momentos
tristes... Mas uma coisa que adorei foi ser
alunos das professoras Rosa e Mariana.
Alexandre Guerreiro

Os colegas do 4º ano
despedem-se da escola
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Na última sessão, do nosso AEC DAY, as
turmas realizaram diversos trabalhos e atividades. A turma 4 do 1º ano realizou um
jogo de circuito em que a finalidade era trabalhar o significado dos sinais de trânsito e

saber respeitá-los.
A turma 5 do 4ºano realizou uma gincana com bicicletas. Cada aluno veio devidamente equipado para circular em
segurança. Estas atividades de exterior
foram do agrado de todos os alunos.

No

dia 17 de fevereiro a Eb1 do

Faralhão nº 2 participou em mais
um desfile de Carnaval. As escolas e
o jardim-de-infância da região desfilaram pelas ruas do Faralhão. Os
alunos gostaram muito de partici-

par e quiseram mostrar os seus
fatos carnavalescos. Gostaríamos
de agradecer a participação dos
pais, amigos e familiares que
acompanharam o desfile.
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Nos dias 13 e 14 de Fevereiro, as turmas nº 4
(1º ano ) e nº5 ( 4º ano) foram à Ludoteca “O Moinho”,
em Setúbal, a fim de assistir à dinamização da história
“ O Segredo do Rio”, de Miguel Sousa Tavares.
Os alunos adoraram os cenários e mostraram-se
muito atentos e participativos.

Mais uma vez, queremos dar os parabéns
a toda a equipa que trabalha nesta Ludoteca
pela qualidade do trabalho desenvolvido.

Página 9

EB1 de Manteigadas

Resumo do 1º capítulo da história (Ismael e chopin)
Ismael era um coelho bravo que vivia no bosque e era o
irmão número vinte e nove de cinquenta e três irmãos e
todos os que nasceram com o Ismael tinham o nome a acabar em «el».
De todos os filhos, Ismael foi o escolhido para o seu pai lhe
ensinar tudo sobre a família, os segredos da floresta e do
mundo.
Um dia o pai estava sentado à entrada da toca, a roer um
caule de couve, quando Ismael passou.
Ele puxou-o pelo pescoço e disse que o achava com ar de
coelho esperto e perguntou se ele queria saber tudo o que ele próprio tinha aprendido
com o seu pai “todos os segredos do bosque, todos os segredos do mundo...”
Ele disse que sim e, o pai levou-o a conhecer o mundo.

Tiago - 4º ano -T15

Eu gosto do livro “Ismael e Chopin” porque, esta história é
diferente das outras. Um animal que é um coelho chamado
Ismael, é amigo de um homem chamado Chopin que é um compositor.
Esta história fala também de coelhos que entendem a língua dos
homens.
Mas a coisa que mais gosto da história é da amizade entre Chopin e
Ismael.
Miguel Dias - 4ºano - T15
Olá Miguel Sousa Tavares!
Eu gostei muito do livro “Ismael e Chopin”.
Ler este livro aos meninos da nossa sala foi uma honra porque é muito giro. Penso comprar este livro porque transmite
muitas mensagens. Gostei da parte quando Ismael ensinou ao
seu filho mais inteligente e mais sensível o que o seu pai lhe
tinha ensinado!
Gostaria de o conhecer pessoalmente porque já o conheço
pela televisão, quando aparece a fazer comentários na
hora do telejornal da noite.
Olívia Oliveira - 4ºano - T15
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EB1 das Manteigadas

No dia 25 de Maio fizemos uma visita
de estudo ao jardim zoológico de Lisboa.
Logo de manhã ficámos preocupados
porque o autocarro não chegou a horas
e só saímos da escola às 10h 15m.
Quando chegámos ao jardim zoológico
fomos lanchar, e vimos um pavão que
esteve sempre ao pé de nós enquanto
comemos.
De seguida fomos assistir a um espetáculo de aves e gostámos muito de ver o tucano, a águia, o abutre, o falcão e
a catatua Pipa que dançava ao som da música.
Depois do almoço, fomos visitar
todos os animais
selvagens
e
aprendemos muitas coisas sobre
eles, como por
exemplo: os países onde vivem, como é o seu habitat
natural, de que se alimentam, etc.
Às 15 horas fomos assistir ao espetáculo dos golfinhos e dos leões marinhos no
Delfinário. Este foi o momento mais fantástico
do dia, porque eles saltam muito alto, dão beijos,
batem palmas e fazem muitas coisas divertidas.
Antes de regressarmos a casa, lanchámos e
comemos todos um gelado delicioso.
Foi um dia muito divertido para todos os alunos
da EB1 das Manteigadas.
Turma 12
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EB1/JI de Setúbal

Sempre

ouvi dizer que é em tempos de crise e de dificuldades que o
Homem se supera, renasce e se reinventa.
No âmbito do Plano Anual de Atividades da EB1/JI de Setúbal, na semana de 13 a 17 de fevereiro de 2012, decorreu a Semana das Artes, onde o
objetivo era decorar um guardachuva, que serviria de estandarte no dia do
desfile de carnaval pelas ruas do Bairro da Bela Vista.
Embora saibamos que chapéus há muitos, um guardachuva não é um
chapéu de chuva. Não, Não… Mas isso seria assunto para outra altura…
Quem não se recorda deste acessório imprescindível no filme da Mary
Poppins? Quem não sonhou voar agarrado a um guardachuva e correr
mundo cantando a palavra mágica “supercalifragilisticexpialidocious”…
sonhar e imaginar… tudo parecia mais fácil… e o mundo mais belo…
Imbuídos, certamente, deste espírito criativo e imaginativo, as nossas
crianças, educadoras e professores, sem esquecer as assistentes
operacionais e todos os que de alguma forma colaboraram com a criação e
execução de cada obra, chegou-se ao dia do desfile de carnaval e todos
ficaram espantados com as obras de arte que se foram abrindo para dar
início ao desfile.

Continua
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EB1/JI de Setúbal

Todo o material utilizado foi “a prata da casa”, o que o portamoedas de
cada um de nós nos permitiu adquirir e os guardachuvas esquecidos que
andavam lá por casa à espera que chovesse e que começavam a sentirem-se
inúteis. Estes ganharam uma nova vida, uma nova alma e até uma nova
cor…
Perdoem-me se o digo e escrevo, mas é nestas horas que sinto orgulho em
pertencer a um corpo docente e a uma escola que vive e cria os seus
projetos como se de magia se tratasse.

Continua
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E não me digam que um simples
guardachuva não pode ser uma obra de
arte…
Com um beijinho de agradecimento a todos os envolvidos, aqui vos deixo
com um desfile único de guardachuvas, produzido pela EB1/JI de Setúbal,
AVEOS, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal.

Coordenadora de Estabelecimento
Marina Nascimento
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EB1/JI de Setúbal

A

turma 48, no dia 16 de março deste ano, foi ao auditório da escola sede,
apresentar a história - ”Brinca Comigo” escrita por Isabel Cottinelli Telmo, sobre
um menino diferente chamado João com duas corografias dançadas com músicas
conhecidas.
O auditório estava cheio nas duas apresentações com muitos alunos da nossa escola e de outras escolas do nosso Agrupamento: a escola Nº 5 (Peixe Frito) e a escola
Nº7 (Fonte do Lavra).
Inicialmente, antes de começar o espetáculo, estávamos nervosos e um pouco
envergonhados mas, depois de se apagarem as luzes e começarmos a dançar, o
nervosismo foi-se e apresentámos o
espetáculo bem-dispostos, alegres e
demos o nosso melhor.
Participámos em diferentes “papéis”
e momentos no espetáculo: tivemos
um técnico de som, técnico de imagem, uma narradora e dançarinos.
Todo este espetáculo também só foi
possível com a ajuda da nossa professora Carla Ferro e ainda das professoras Ana Fortuna da Biblioteca Escolar e da professora Patrícia Rosa de Educação Especial.
O que mais gostámos foi de apresentar
todo o espetáculo e termos aprendido e
passado a mensagem que devemos ajudar
TODOS os meninos, especialmente os que
têm deficiências, e que todos estes também aprendem, apesar das suas dificuldades e limitações.
Gostámos muito desta experiência pois
foi bastante enriquecedora. Para além da
importante mensagem que aprendemos
sobre a DEFICIÊNCIA e que também
transmitimos, perdemos a vergonha de estar num palco, perante um grande e
vasto público!
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Turmas do 1º Ciclo: 42, 43 e 44
Turmas do Jardim de Infância: 58, 59 e 60
Construímos coroas de reis com material de
desperdício e de desgaste.
Depois fomos confecionar alguns bolos-rei.
Lavámos as mãos e … A aventura começou.
Juntámos todos os ingredientes, amassámos
com vigor e formámos um bolo bem redondinho e com um aspeto apetitoso!
Mas que força era necessária... Até
tivemos de pedir ajuda ao professor (Ah! Ah!)
E o resultado final!

FOI DELICIOSO!

Visita ao Pavilhão do Conhecimento e ao Oceanário
No Pavilhão do Conhecimento vimos e
realizámos diversas experiências relacionadas com as exposições: “O mar é
fixe” e “Explorar”.
No Oceanário de Lisboa aprendemos
mais sobre tubarões, leões-marinhos e
outras espécies marinhas dos diferentes
oceanos que passamos a conhecer!

Turmas 43 e 44
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No final do segundo período, fizemos trabalhos relacionados com a Páscoa.
Reparem nos nossos coelhos. Ficaram tão giros!
Participámos nas atividades que o grupo de trabalho responsável pelo 2º período organizou.
Foi divertido!!!
Toda a escola esteve envolvida e
com o apoio dos professores das
Atividades de Enriquecimento
Curricular desenvolvemos diferentes estações por onde
todos passaram! Desde atividades desportivas, expressivas, de coordenação motora, de equilíbrio, de sistematização de conteúdos desenvolvidos nas aulas das AEC.
Muitas foram as novas experiências.
O jogo do coelho foi um sucesso e será para repetir!
Foram só risadas...

Participámos com entusiamo na atividade
Setúbal mais Bonita.
Ajudámos a embelezar o muro da nossa
escola e tornámos mais bonito o nosso
espaço!
Turma 43
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Na semana das artes fomos uns verdadeiros artistas!
Aprendemos mais sobre pintores famosos como Miró e
Paula Rego. Pesquisámos na internet e até tentámos
reproduzir obras de arte bem conhecidas!
Fizemos origami e demonstrámos que as áreas expressivas são transversais a outras áreas disciplinares como a Matemática, pois com as
peças dobradas montámos cubos e outros sólidos geométricos bem estranhos, com
o apoio das professoras...
E ainda descobrimos mais sólidos, com tantas faces que
tivemos de investigar os seus nomes na internet, com o
uso do Magalhães. Por exemplo:

o

e

o dodecaedro.

Também desenhámos livremente a giz o pátio do recreio.
E os nossos colegas respeitaram os nossos trabalhos,
mas com tamanha brincadeira, as pinturas foram
desaparecendo.
Valeram as fotografias, para mais tarde recordar!

Cozinhar também é arte!
Tivemos uma ideia...pedir abóboras aos pais, juntar as turmas e
fazer doce de abóbora. Conforme pensámos... assim fizemos!
A confeção correu bem e o doce ficou delicioso,
até o colocámos em pequenos potes enfeitados
por nós!
Desenvolvemos esta tarefa em dois momentos,
no Halloween e durante o tempo primaveril...
tínhamos mesmo de aproveitar as belas e suculentas abóboras que nos trouxeram!
Foi muito divertido e até aproveitámos para
trabalhar quantidades, medidas de massa, pesagens, medidas de capacidade e equivalências...
Aprendemos “matematicando”!

Turma 43, 44 e 47
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Relação escola/família
Momentos de leitura entre as turmas 43 e 44 e os familiares de alunos
Na semana da leitura trabalhámos várias obras: “O
espantalho enamorado”, o “Espanta-pardais”, o
“Espantalho Tomás”, entre outros.
Realizámos roteiros de histórias, requisitámos livros na
biblioteca, fizemos círculo de leitura, explorámos autores, obras do Plano Nacional de Leitura.
Ainda ouvimos de forma entusiasta alguns familiares que
vieram contar histórias do seu agrado. Fizemos o reconto
oral, explorámos as personagens, o espaço e tempo da
ação, a moral da história, e muito mais...
Quanto mais lemos, mais aprendemos, mais palavras
conhecemos e o nosso vocabulário enriquecemos!
Para além de leitores, tornamo-nos melhores escritores!
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Este ano desenvolvemos muitas atividades relacionadas
com a matemática.
Praticámos jogos de engenhos, de lógica…
Articulámos, ao longo do ano, com colegas de outras turmas e até tivemos uma professora do 3º ciclo a ensinar-nos a
jogar, a professora Manuela Venâncio.
Alunos de diferentes turmas estiveram envolvidos, conviveram e até se tornaram mais amigos e cúmplices na descoberta de novas estratégias de jogo!
Os nosso colegas Fábio (T.43), Núria
(T.50) e Alexandre (T.51) tiveram a
oportunidade de representar o 1º ciclo
do nosso agrupamento, em Coimbra,
nos jogos matemáticos: “Ouri”,
“Semáforo” e “Cães e gatos”. Foi uma
oportunidade única e adoraram participar. Receberam um diploma de participação e um pequeno brinde para lembrar o seu empenho e entusiasmo.

Até alguns pais, encarregados de educação e outros familiares, todos ficaram envolvidos
numa área tão importante como a de Matemática!
Aprendemos tanto e tantas coisas novas, foi aliciante!

Turma 43

Tivemos a visita da turma 22 da EB1 nº 7 da Fonte do Lavra para nos ensinar novas técnicas
de programação matemática através da ferramenta Scratch.
Aliámos o nosso gosto pela disciplina de Matemática
às novas tecnologias da informação e da comunicação,
e ao uso do computador Magalhães e da Internet.
Aprendemos a programar movimentos às nossas personagens, a fazer rotações, translações simples e a colocar balões de fala.
Que divertida foi a sessão dada pelos nossos colegas!

Turmas 43 e 44
Página 20

EB1 nº 5 de Setúbal

No dia 23 de abril fomos (toda a escola) à sede do nosso agrupamento assistir à
abertura das atividades da semana de Prevenção e Educação Rodoviária.
Partimos da nossa escola (EB1 nº5 de Setúbal) por volta das 9 horas e fomos, a
pé, até à escola Sede.
Quando lá chegámos estavam os Bombeiros com os
seus equipamentos; a PSP com os seus carros e motas;
a GNR também com os seus carros, motas e cavalos; a
Cruz Vermelha Portuguesa com ambulâncias e tendas
de socorro e a Polícia Marítima.
Assistimos a uma demonstração com os cães-polícias
onde vimos como são úteis e obedientes ao que os seus
treinadores lhes pedem.
Depois pudemos fazer festas aos cães e tirar fotos com
eles. Andámos de
cavalo e entrámos nos carros dos Bombeiros,
Polícias e GNR Visitámos uma tenda de primeiros socorros e uma ambulância.
Esta manhã foi muito divertida e aprendemos
muito sobre estas profissões e sua importância
na sociedade.
Turma 21

Duas vezes oito ________
cala a boca e não me chateies.
Nove vezes nove ______ ___ ______
sete macacos e tu és um, fora eu que não sou nenhum.

Um menino estava com um pato debaixo do braço, veio outro menino e perguntou: - Onde vais com esse porco? E outro menino disse: É um pato! O outro disse: Eu estava a perguntar ao pato, não a ti!
Turma 21
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Olha a árvore pimenteira
que tem tanto para nos dar.
Dá-nos sombra no verão
e oxigénio para respirar.
É uma árvore elegante
com seus ramos caindo para o
chão.
Gosta de ser bem tratada
com amor, carinho e educação.
Por isso dá-nos os seus frutos
redondinhos e aromatizados
para castigar os meninos
que só sabem ser malcriados.
Pois pimenta na língua
de quem só diz palavrão,
relembra a todos os meninos
o que é boa educação.
Turma 29
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Semana “Leitur@s

Co
Coloridas”

Já há algum tempo a nossa professora partilhou
connosco a ideia de se fazer a “Semana das Leituras
Coloridas” na nossa escola, e nós adorámos a ideia.
Chegou então a dita semana que decorreu de 21 a 25
de maio e nós vivemos os cinco dias assim:
Na segunda-feira viemos da cor do Sol, o amarelo
amarelo..
A professora leu-nos a história “O filho de Cerobico”.
Na terça-feira viemos da cor do mar, o azul. Trabalhámos a história “A bruxa Mimi no fundo do mar”.
Na quarta-feira foi a cor
do fogo, o vermelho.
Ouvimos e trabalhamos
a história “A menina do
Capuchinho Vermelho
no Séc. XXI”
Na quinta-feira a cor do
nosso clube da terra, o verde. A professora trouxe a história “A menina verde”.
Na sexta-feira a cor da paz, do açúcar e das nuvens, o
branco. Trabalhamos a
história “O coelhinho
branco e a formiga Rabiga” e até pintamos os muros da nossa escola de
branco porque participamos no Setúbal mais bonita. Nesse dia tivemos a visita da Senhora Presidente da Câmara e do Senhor Diretor Pedro Florêncio.
Todos os dias ouvíamos uma música alusiva à cor
do dia e observávamos quadros de pintores famosos com as cores dos dias. Todos
os alunos, professores, auxiliares e até pais colaboraram trazendo uma peça de
roupa da cor do dia, como podemos verificar nas fotos que tiramos todos os dias
às 15 horas.
Nós adorámos esta semana e queremos que ela se repita no próximo ano. Foi o
máximo, muito divertida, hilariante!
Mais informação em http://vivea5.blogspot.pt/2012/05/semana-leiturs-coloridas.html
Turma 20
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Tudo começou quando recebemos o convite para participar num Torneio de Futsal a realizar na EB2,3/S Bela Vista no dia 8 de junho do presente ano.
Os nossos olhos começaram a brilhar, as nossas pernas começaram a tremer e dentro de nós cresceu uma grande vontade em participar.
O grande dia chegou! Ao conhecer os nossos adversários ficámos um pouco nervosos, mas a nossa garra era tanta, que facilmente ultrapassámos os nossos receios.
Jogámos, corremos, marcámos, defendemos, respeitámos as regras, sentimos o
apoio da nossa claque e lutámos até ao fim.
O esforço, a dedicação, a técnica e o grande espírito de
equipa levou-nos à vitória.

A turma 24 da EB1 nº5 de Setúbal foi campeã do torneio de Futsal.

Campeões! Campeões! Nós somos campeões!
Campeões! Campeões! Nós somos campeões!

Texto coletivo - Turma 24
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No dia 11 de junho de 2012 as turmas 24 e 25 da EB1 n 5 de Setúbal participaram na realização de uma Operação Stop no âmbito do projeto “Semana da
Prevenção Rodoviária”.

Esta atividade decorreu na Avenida Professor Bento Jesus Caraça, tendo iniciado às 10h e terminado às 11h 30m.
Ao vestir as fardas, os alunos sentiram-se verdadeiros polícias. As pessoas passavam e ficavam surpreendidas, dizendo: - Bom dia, Sr. Agente! Bom trabalho!
Chegados ao local, todos os
alunos seguiram as instruções que foram sendo dadas
pelos senhores agentes da PSP.
Os veículos foram parando e todos os condutores
abordados possuíam os documentos necessários para
circular.
Foi uma experiência fantástica e única. Os alunos perceberam que a função da Polícia de
Segurança Pública não é apenas prender os
ladrões, a PSP com o seu trabalho previne
situações de perigo e protege todos os cidadãos.
Foi muito bom ser polícia por um dia!
Texto coletivo - Turma 24
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A turma 17 concorreu ao 5.º Concurso Escolar Rik&Rok, este ano
com o tema “Energias Sustentáveis para Todos”, a par da nomeação da ONU para 2012: O Ano Internacional das Energias Sustentáveis para Todos, com um livro criado com muito trabalho e empenho. Pesquisaram informação, criaram o texto e ilustração da história e…espreitem o resultado:

Como presente pela participação da escola houve teatro para todos com uma peça
alusiva ao tema...
Depois o Júri do Concurso analisou o rigor da informação, a qualidade da informação/ conteúdo, a criatividade e a turma saiu vencedora, ganhou o 1º prémio.

No dia 14 de junho o Rik&Rok veio fazer
a entrega dos prémios e todas as turmas
da escola aplaudiram os vencedores.
Que alegria!
Aos alunos, à professora Marisa Aniceto, às professoras Joana Borralho e Marta Borracha, das
AEC, e pais que colaboraram, PARABÉNS!
Mais informação em:
http://vivea5.blogspot.pt/2012/06/premio-concurso-rik.html

PB– Ana Fortuna
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- Ler é divertido, giro, aprendemos mais e se treinarmos a
leitura podemos ler um livro bom.
- Ler é bom.
- Ler é divertido porque os livros têm desenhos bonitos.
- Ler é giro e gosto de ler livros com paz.
- Eu gosto muito de ler, porque ler é divertido.
- Ler é crescer.
- Ler é aprender, é divertido, é trabalhar. Os livros têm
desenhos engraçados.
- É divertido ler com os amigos porque faz bem ler.
- Ler é bom para as crianças e faz bem.
- Ler é bonito.
- Ler é muito bom.
- Eu gosto de ler livros.

Turma 23
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Ler é como amar a família. (João Paulo)

Ler é muito importante para mim.
(Catarina)

Ler é como abraçar uma árvore.
(Afonso)

Ler é aprender e estudar.
(Daniel)

Ler é como descobrir uma flor.
(Jéssica)

Ler é bom como comer morangos.
(Ana)

Ler é estar em paz.
(Joana)

Ler é aprender.
( Sérgio e Inês)

Ler é descobrir o mundo.
(Iris)
Ler é como receber presentes.
(Deonilde)
Ler é bom como uma banana.
(Juan)
Ler é como escrever uma história.
(João Pedro)

Ler é bom como comer uma maçã.
(Diana)

Ler é bom como comer um cone de gelado no
Verão. (Maria)

Ler é como descobrir um coração.
(Daniela)

Ler é aprender e estudar as coisas.
(Matheus)

Ler é bom como jogar à bola.
(Marco)

Turma 36 - 3º e 4º ano
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Entre Nós e o Mar!
- Ó Mar, que tens para nos cantar?
Canções de peixes dourados e areais de diamantes, para sonhar?
Ou o som das tuas ondas, num suave ondular?
Ou, ainda, o cântico de sereias e cavalos-marinhos, a namorar?
- Canto e encanto, por todos os cantos da Terra, sem parar!
Venham dançar ao sabor da espuma das minhas águas de encantar,
Rodopiem ao Vento, que me acompanha, sem tempo, nem lugar,
Embalados pelo calor do Sol e a suavidade da Lua… Vamos bailar!
- Sim, vamos, noite e dia sem parar, num carrossel a voar!
Descobrir todas as praias, ilhas e terras por desbravar,
E relembrar a toda a gente, que existe um verbo Amar,
Afinal, ó Mar, temos muito que cantar!!

A verdade
O Daniel uma vez disse
que a verdade é não mentir,
é ser sempre verdadeiro

E, sabem o que fizeram?

e da mentira fugir!

Leram a toda a escola,
e todos ficaram a saber

Os colegas consideraram fantástica

que a mentira não cola!

a afirmação do Daniel,
e logo se apressaram

Afinal, é bom ser verdadeiro,

a escrevê-la no papel!

chegaram a esta conclusão,
dizer sempre a verdade
nunca nos tira a razão!
Turma 10
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As professoras Paula Pinto e Helena
Romano estiveram presentes no dia 7 de
maio, no VII Encontro de Professores
AFI, no Redondo.
Um encontro que reúne professores de
todos os ciclos de ensino que conversam e
trocam ideias de atividades e projetos que
se fazem em Portugal.

Estas professoras não foram sozinhas,
levaram o Luís e a Beatriz Mendão da
turma 22 da EB1 nº7 para, com elas,
apresentarem o projeto Matscratch que
têm vindo a desenvolver ao longo do ano
letivo.
Parabéns Luís e Beatriz!

Levaram ainda uma amiga, Dr.ª Teresa Marques, que tem vindo a acompanhar as turmas
22 e 31 neste caminho de aprender Matemática com as TIC e o Scratch.

Profªs - Paula Pinto e Helena Romano
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No 3º período, as turmas 22 e 31 estiveram na EB1/JI de
Setúbal para apresentar alguns trabalhos realizados com
esta ferramenta e ensinar aos meninos das turmas 43 e 44
novas técnicas de programação matemática através da
ferramenta Scratch.
Aliámos o gosto
pela disciplina de
Matemática
às
novas tecnologias da informação e da
comunicação, e ao uso do computador Magalhães e da
Internet.
Aprendemos a programar movimentos às nossas personagens, a fazer rotações, translações simples e a colocar
balões de fala. Que divertido! E a sessão foi dada pelos
nossos colegas, aprendemos mais com os nossos pares e
depois ensinámos a outros. Prometemos continuar no próximo ano letivo!

No passado dia 16 de junho de 2012, último dia de aulas, pelas 15h30m, as turmas 22 e 31, realizaram a habitual Festa em Família. Apesar de alguns contratempos com o espaço, realizámola na BE da nossa escola e um pouco mais cedo do que é habitual. Por essa razão estávamos
expectantes… No entanto, foi fantástico!
Os familiares apareceram em grande número, trazendo muita alegria e entusiasmo. A sala estava cheia. Os meninos nervosos. Os professores das AEC a postos, os ensaios feitos e as leituras
todas preparadas.
Apresentámos alguns pensamentos dos meninos sobre o trabalho realizado nas AEC ao longo
do ano, sobre a escola e a família.
Dançámos com o docente de AFD, cantámos e tocámos
flauta com o docente de Música e cantámos em Inglês com
a professora Andreia. No final, um filme feito com o PhotoStory 3 (outra ferramenta que aprenderam a utilizar este
ano) com algumas fotos das atividades conjuntas dos
Padrinhos e Afilhados, ao
longo do ano. A representante dos pais da turma
22, leu uma história sobre
a importância da família.
Foi emocionante!
Entregámos ao Daniel Rainho, do 3º ano, o diploma e prémio
por ter vencido as Mini-Olimpíadas de Matemática. Demos os
parabéns a todos por estarem presentes e por ajudarem as
docentes das turmas ao longo do ano. A surpresa no final foi um super bolo com as fotografias
dos nossos alunos!

Que delícia!
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Começou por ser uma atividade inovadora da Escola nº7, no final do ano letivo, proporcionar
aos alunos uma semana de praia em Troia.
Passados três anos é já uma tradição, todavia, este ano, quisemos voltar a surpreender. Assim,
a Coordenadora de Estabelecimento aceitou a sugestão do Centro de Saúde, na pessoa da
Enfermeira Elisa Bailão, e lançou o desafio às turmas da Escola para realizarem uma dramatização/musical que fosse simultaneamente uma ação de sensibilização para a Comunidade Escolar, tendo como tema – Cuidados a ter na Praia.
Duas turmas do 4ºano aceitaram o desafio. As turmas 35 e 36 ensaiaram e recriaram um musical, com a ajuda das professoras Mª José Carrasco e Mafalda Pimenta, que apresentaram às
restantes turmas da escola e mais tarde aos pais e encarregados de educação na festa de final de
ano letivo. Foi um momento alto pois receberam os parabéns de todos que assistiram a este
pequeno evento.
Já no período da praia, a ação teve continuidade mas
de uma outra forma. A professora Ana Paula Gonçalves, Coordenadora de Estabelecimento, juntamente
com os alunos da turma 23 distribuíram folhetos, alusivos aos cuidados a ter com as crianças na praia, a qualquer adulto desde que acompanhado por uma criança.
Também aqui recebemos os parabéns por parte de um
casal, acompanhado da filha que frequentava o 2ºano
numa escola de Cascais, pela iniciativa simples mas
muito útil, de como abordar este tema. Mais tarde
pediu-nos um outro folheto para que a filha fizesse a
divulgação na sua escola.
Como Coordenadora da Escola, aproveito para agradecer a todos os professores titulares de turma, professores das AEC, alunos, assistentes operacionais, cozinheiras e à enfermeira Elisa, a
forma correta e empenhada como participaram nesta atividade.
Não poderei deixar de mencionar, aqui, o agradecimento e o elogio feitos pela Enfermeira Elisa.
“Felicito todos os professores e assistentes operacionais da escola pela atividade que desenvolveram para promover nos vossos alunos comportamentos preventivos sobre "Os cuidados a ter
com o sol". Houve um grande envolvimento dos professores e uma participação ativa dos alunos, muita criatividade, alegria e divertimento, aspetos fundamentais para cativarem as crianças e levarem para a adoção de comportamentos mais saudáveis. A ida à praia com todos os
vossos alunos, atividade que realizam todos os anos e em que também tive muito gosto em participar, fechou com chave de ouro esta iniciativa. A ida à praia com todos os vossos alunos
decorreu muito bem, com muita ordem, segurança e também com muita alegria por parte dos
vossos alunos. Este é um exemplo de uma atividade promotora de bastante saúde (também de
saúde mental), com a participação e envolvimento de todos. Muito parabéns e contem comigo
para o ano que vem!... “
Boas férias, bons mergulhos e muito cuidado com o sol!!!
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Breves notícias
Realizou-se, no passado dia 24 de maio, um Rastreio Oftalmológico para todos os alunos do 3º e 4ºanos.
Este rastreio inseriu-se no âmbito do Projeto Saúde Escolar e pretendeu identificar algo
em estado precoce, numa fase em que ainda não há sintomas.
Os alunos e suas famílias acolheram esta atividade, como uma medida de prevenção
muito eficaz.

A 2ª edição “Setúbal mais Bonita”, promovida pela CMS, aconteceu mais uma vez no

passado dia 25 de maio. Na escola a atividade contou apenas com a colaboração de
cinco turmas (22, 30, 32, 39 e 40), mas com igual entusiasmo, empenho e dedicação.
As turmas do 3º e 4º anos foram responsáveis pela pintura exterior do muro da escola,
cabendo às turmas do 1º e 2º anos a pintura de canteiros e jardinagem.

No dia 29 de junho realizou-se uma Ação de Sensibilização subordinada ao tema
“Cuidados a ter com o sol/praia” em colaboração com o Centro de Saúde e na pessoa da enfermeira Elisa.
A logística e organização desta atividade contaram com a colaboração da Coordenadora de Estabelecimento, que por sua vez formulou o convite às turmas.
Assim, as turmas 35 e 36 do 4ºano promoveram a Ação, para as restantes turmas da
escola, em forma de dramatização.
A ação teve um grande impacto junto da comunidade escolar.

O dia 1 de junho, “Dia Mundial da Criança”, foi festejado em Tróia.
A todos os alunos, professores e assistentes operacionais, sem exceção, foi feito o convite para desfrutarem de um dia de lazer, com muita brincadeira e alegria.
Congratulamo-nos com esta iniciativa, que só foi possível com a colaboração da
empresa Atlantic Ferries.
Coordenadora de Escola + Alunos do Apoio Educativo
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Em França, no dia dois de fevereiro, celebra-se La Chandeleur, a Candelária, o Dia da Luz, 40 dias
depois do Natal.
O nome tem origem na palavra chandelle (candeia).
Esta tradição nasceu na época dos romanos e era uma festa
celebrada em honra do deus Pan.
Durante toda a noite, os fiéis andavam nas ruas de Roma
acenando tochas. Em 472, o Papa Gelasius I decidiu cristianizar a festa.
A Candelária passou então a simbolizar a purificação da
Virgem Maria. Nesse dia, fazem-se procissões de velas em
honra da Virgem.
Hoje, La Chandeleur é o dia dos crepes e constitui um momento
de convívio no seio das famílias francesas.
O crepe é uma especialidade culinária à base de farinha de trigo,
que pode servir de sobremesa, prato principal ou petisco.
Os franceses têm centenas de histórias ligadas aos crepes, entre
elas engraçadas superstições.
Uma é tentar atirá-lo ao ar, segurando a frigideira apenas com
uma mão, mantendo a outra fechada com uma moeda. Se cair
na frigideira é sinal de sorte para todo o ano.
Em muitas regiões os camponeses tinham o costume de deixar
um crepe aberto na cozinha para atrair sorte e afastar o fantasma da fome.
A tradição manda que se comam crepes no dia de La Chandeleur para garantir uma boa safra de trigo e que a próxima
colheita seja boa.
Os crepes, pelo seu formato redondo e pela cor dourada, assemelham-se ao sol, evocando o regresso da primavera depois de
um inverno frio e sombrio.
As raparigas que pensavam casar deviam conseguir atirar o
crepe ao ar seis vezes consecutivas, sem o deixar cair. Algo difícil de realizar, mas que lhes garantia, segundo a lenda, mais
hipóteses de encontrar o noivo ideal.
Esta festa foi celebrada na nossa escola, no dia dois de fevereiro, com muito entusiasmo por parte dos nossos alunos, havendo
oportunidade de degustar os famosos crepes, apreciar os trabalhos realizados na disciplina de francês e ouvir música francesa.
Grupo disciplinar de Francês
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Salut !
Nous nous appelons Tatiana, Sara et Lara. Nous sommes
des élèves du septième année.
Nous habitons à Setúbal, nous sommes des filles portugaises.
Moi, Tatiana, je suis une fille bavarde curieuse, organisée,
sportive et j’adore chanter. Ma chanteuse préférée c’est Jessie J.

Je suis Lara, je suis une fille drôle et amusante. J’adore écouter

Nick Minaj. C’est une chanteuse américaine, tu connais?.
- Je suis Sara, je suis aussi très bavarde, gaie, gourmande et têtue.
Nous adorons sortir ensemble et écouter de la musique.
Tatiana, Lara et Sara - 7º B

Salut!
Je m’appelle Pedro Borges et je suis portugais. J’ai douze ans.
Je suis un élève du septième année.
Je suis timide, mais un peu barvard . On dit aussi que je suis
paresseux.
Je suis sportif, parce que j’adore jouer au tennis, au ballon et
pratiquer beaucoup d’autres sports.
Pendant le week-end, j’aime jouer PSP et à l’ordinateur, mais
j’ai des tâches ménagères à faire, comme faire du baby-sitting.
Le soir, j’aime regarder Les Simpsons et Family Guy, à la télé.
Avec une vie comme ça, je suis très heureux!
Au revoir!
Pedro Borges - 7ºB

Salut!
Nous nous appelons David Caeiro et Tiago Gonçalves. Nous sommes élèves du septième année. Nous
habitons à Setúbal, au Portugal.
Je suis David, j’ai douze ans et je suis un garçon
bavard, curieux, gentil et sportif. J’adore faire du
vélo et jouer au ballon.
Pendant le week-end, j’aime me promener avec mes
parents. Le soir, j’adore regarder les films d’action.
Je suis Tiago et je suis curieux et gentil. Mes passe-temps préférés sont jouer
Minecraft et naviguer sur internet.
Au revoir!
David e Diogo - 7ºB
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Salut!
Nous nous appelons Miguel, Fábio et
João, et nous avons tous 12 ans. Nous sommes élèves du septième année de l’école
Ordem de Santiago- Bela Vista.
Nous habitons à Setúbal.
Je suis Miguel et je suis un garçon timide,
paresseux mais sportif.
Je suis Fábio et je suis ennuyeux, courageux et sympathique.
Moi, je suis João et je suis un garçon curieux, gentil et sportif. J’adore le basketball.
Nous aimons le sport et nous jouons au ballon tout ensemble.
Au revoir!
Miguel, Fábio, João

Viens jouer avec moi !

Bonjour! Je m’appelle Luís Dias!
Je suis en 5ème année de la classe E. (7ºE)
J’ai douze ans.
Je joue au tennis de table il y a quatre ans. Je
fais partie du Clube de Ténis de Mesa de Setúbal - CTMS. Je suis un joueur fédéré. Je fais des compétitions.
Je pratique un peu tous les jours. Mon entraîneur est le
professeur Leonel Silva.
C’est une activité que j’aime beaucoup. Je la pratique
pour le plaisir et c’est aussi une façon de faire de nouvelles amitiés. Ma sœur a neuf ans et elle joue déjà au
même club que moi.
Viens jouer avec moi ! C’est super !
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J’aime… j’adore!
J’aime la musique, j’aime la danse, j’adore la musique et la danse!
J’aime le mouvement du corps et le
rythme des chansons. Je danse, je souris,
je chante, je tourne, je donne ma main, je
tiens ta main, j’avance, je recule, comme
un papillon libre et colorié au dessus d’un
champ de fleurs.
J’adore tout ça, notre monde est plus beau grâce à la musique et à la danse.
C’est une énergie positive! J’adore! Et toi?
Texte collectif 8e B

Once upon a time, there was a very funny and kind
clown. The children loved going to the circus just
to listen to his jokes. Whenever the circus came to
town the people were happy and ran to see the
clown. Every time he was on stage the children
laughed and were happy.
Nobody knew that the clown was an unhappy, old
man. One day a little boy ran to him and saw tears
in his eyes. He asked “why are you crying?”
The clown explained that he didn’t have a family
and so he felt so sad and lonely. The little boy said
“you can’t be sad, because you make us so
happy…”
One afternoon, before the show, all the children
told him “we are your family and we love you so
much!”
8º F
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Bullying

No encerramento do estudo, da obra Cartas da Beatriz da autora Maria Teresa Maia Gonzalez,
e no culminar da temática sobre o Bullying, as professoras de Língua Portuguesa do oitavo ano pensaram, organizaram e levaram a cabo um painel/
debate sobre o tema em causa. É de salientar, ainda,
que nessa semana se comemorava a semana da nãoviolência, este painel esteve enquadrado nela.
Para formar o painel convidaram diversas entidades, que gentilmente e de forma graciosa, acederam
ao convite, a saber: Dr.ª Irina Marto, técnica de
política social do AVEOS, apresentando a realidade/
contexto social e meio envolvente; a Dr.ª Cristina
Andrade, psicóloga do SPO da escola, teve a seu
cargo a apresentação dos resultados de questionários que havia aplicado aos alunos; as Dr.ª Eva
Coelho e Dr.ª Helena Mourão, psicólogas em
representação do consultório Carla Albano &
Associados, Lda., cuja temática foi o Bullying, o
Bullie, características da vítima e do agressor,
consequências físicas, comportamentais e emocionais.
Este painel não ficaria completo sem o enquadramento legal do crime, Bullying, que esteve a cargo
da Sr.ª Subcomissária Sara Ventura Ferreira,
comandante da 2ª esquadra de Setúbal.
Este encontro realizou-se no auditório da Escola
EB,2,3/S Bela Vista, no dia 13 de abril, pelas 15h
e15m teve como público-alvo os alunos do 8º ano.
Esta sessão teve como objetivos, clarificar e consciencializar todos que o Bullying existe, que se
deve estar atento aos sinais devendo denunciá-lo
porque é um crime e tem de ser sancionado de forma clara e explícita.
As professoras dinamizadoras, conscientes que educar um jovem é partilhar responsabilidades tanto
em casa, na rua, como na escola e que esta educação não pode ficar confinada à sala de aula, estão
convictas que assim, através deste painel, se prestou uma educação para a cidadania.
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No dia 30 de Abril, a convite do grupo de Educação Física estiveram presentes na
nossa escola, os Kangurus, as danças de salão e o Zumba para comemorar o dia
Mundial da Dança.

Foi com grande entusiasmo e dedicação que os
alunos prepararam as coreografias e os fatos para as apresentações.

Um dia divertido, enriquecedor e com muito ritmo
para todos!
Sabe mais em http://www.aveordemsantiago.pt/noticias_2012/danca.html

Profª Carla Marto

A comemoração do Dia Mundial da Dança foi cria-

da pelo Comité Internacional de Dança da UNESCO
que escolheu o 29 de Abril desde 1982, por ser a data
de nascimento de um dos grandes nomes da dança o mestre francês Jean-Georges Noverre - o criador do
ballet moderno, com o fim de celebrar esta forma de
arte e revelar a sua universalidade, transpor todas as
barreiras políticas, culturais e étnicas e reunir as pessoas em paz e amizade através de uma linguagem
comum- a DANÇA.

PB– Ana Fortuna
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Um dia na conquista de Lisboa
25 de outubro de 1147
Passei o dia inteiro junto ao
castelo a combater os mouros.
O dia estava cinzento, frio e
até caiu granizo.
Enverguei a minha armadura. Os homens que me acompanhavam vestiam umas túnicas
brancas com uma cruz ao peito.
Contrastávamos com os muçulmanos que tinham a cabeça coberta
com um turbante, umas vestes estranhas e se protegiam com um escudo redondo.
Hoje usei tudo aquilo de que dispunha: torres de assalto, catapultas, aríetes…
Lutei a sério, mas confesso que para abrir buracos nas muralhas
foi muito complicado. Na luta corpo a corpo utilizei a minha espada e
um escudo que me protegia do peito aos pés, para que não fosse ferido
em qualquer parte.
Alguns sarracenos acabaram por se render, outros por fugir.
Sinto-me contente por ter conseguido, ao fim destes meses, atingir o meu objetivo, conquistar a cidade de Lisboa, mas este dia também fica assinalado como um dos piores, por causa do número elevado
de mortes entre os cruzados.
Bruno Barnabé – 5º C
Queres saber mais?
http://www.junior.te.pt/servlets/Rua?P=Portugal&ID=62

Aqui ficam algumas sugestões
de

http://junior.te.pt/escolinha/imprimir.jsp?id=35

Ver o vídeo no Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=LgSgL9ObAs0

Página 40

EB2,3/S Bela Vista
Quando leio…
Quando leio…
Sou poeta
Sou marinheiro
Através da leitura
Percorro o mundo inteiro
Sem ter de gastar dinheiro.
Quando leio…
Sou gigante
Sou anão
Falo num altifalante
Ao ouvido de um leão.
Quando leio…
Vou à selva
Vou à cidade
Visito o fundo do mar
E sigo para o espaço
Em alta velocidade.
Quando leio…
Viajo no tempo
Viajo no espaço
Vou a qualquer evento
Sem ter que dar um passo
Domino qualquer conhecimento
E ao mundo dou um abraço!
Quando leio…
Vou à escola
Ou fico em casa
Tão depressa jogo à bola
Como sou astronauta da NASA!
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A Poesia do meu jardim
Nas letras do meu jardim
Há versos que dão flor
Há rimas em cada jasmim
E palavras cheias de cor.
Cada rosa é um poema
Que alegra o meu coração
Encho canteiros de rimas
E planto uma comparação
Faço estrofes de margaridas
E metáforas de malmequeres
De cada lírio uma onomatopeia
Que os poetas comem à ceia!
Venham todos ao meu jardim
Que não se arrependerão
Apanhem os versos soltos por mim
E construam uma bela canção!
Sandra Gomes - 6ºF

Quando leio…
Serei tudo o que quiser
Conheço tudo muito melhor
Irei onde seria impensável ir
E a tudo dou mais valor!
Luiz Fernandes - 6ºH
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Ao longo do ano letivo que agora termina, foram
vários os momentos em que os alunos foram convidados a realizar atividades de escrita que perpassaram não só os diferentes modos literários e os seus
géneros, mas também outras tipologias textuais. Estes
textos, porque surgiram na sequência de uma proposta de escrita mais ou menos dirigida, são ainda prova
da criatividade dos alunos que, respondendo a solicitações comuns, foram capazes de criar diferentes percursos e finais originais para as suas personagens.
Com o objetivo de valorizar os textos realizados, as
professoras de Língua Portuguesa promoveram um
sarau cultural, no dia doze de junho, aberto à comunidade escolar e aos encarregados de educação.
Durante este serão, foram muitas as atividades apresentadas, quer por alunos do terceiro ciclo, quer por
professores entusiastas da poesia e da representação.
O espetáculo iniciou-se com o Funaná executado por
um grupo de alunas ensaiadas pela animadora
Andreia Guerra. Seguiu-se a apresentação em rap da
Proposição da obra “Os Lusíadas” feita por alunos do
8.ºA e B e a representação do Consílio dos Deuses da
mesma obra, pelos alunos do 9.ºA.
O deus Mercúrio, mensageiro do Consílio, convidou o
público presente a acompanhá-lo ao auditório da escola onde decorreu o recital de poesia com a participação
de vários professores da escola e dos alunos que construíram os seus poemas.
As professoras Mónica Romão e Eugénia Rosa
brindaram a assistência com uma divertida e
expressiva atuação da cena de Brizida Vaz
(alcoviteira) da obra “Auto da Barco do Inferno” de Gil Vicente.
O momento mais aguardado da noite chegou
com a representação da peça de teatro
“Quando a Luz se apaga”, texto produzido por
alunos do 9.ºC com a colaboração da Professora
Alexandra Ramos, distinguido com uma menção honrosa na 3ª Edição do Concurso Dois
Dedos de Texto, promovido pela Câmara de
Setúbal e o Teatro Animação de Setúbal (TAS).
As docentes de Língua Portuguesa agradecem a
todos os que colaboraram na concretização deste projeto.
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...na Biblioteca escolar da escola sede do AVEOS:
No dia 5 de março as turmas 19 e 25 do 1º ciclo, numa primeira sessão, e alunos do 2º Ciclo,
noutra sessão conduzida pela autora Paula Farinhas, e no dia 8 de março já com a autora Dina
Barco para alunos do 3º Ciclo e CEF III, beneficiaram da apresentação da obra “Diário de
Sara, a Verde”.
O dia 7 de março ficou “marcado” pela diferença - “Animação do Livro e da Leitura” em que
três áreas curriculares – Língua Portuguesa, Educação
Visual e Tecnológica e Matemática recreativa se fundiram
no mesmo propósito. Três professores da EB2,3 Luísa Todi:
Maria José Cruz, Salomé Cairrão e Sílvio Madeira exploraram e apresentaram, a obra “O livro do desenho”, levando
alunos do 2º ciclo a refletirem e sistematizarem conhecimentos sobre conteúdos programáticos através das cores, formas
e efeitos especiais.
Luís Sá Fernandes, nascido na cidade de Setúbal, apresentou a sua primeira obra
infantil “Mãe, a Lua está estagada” cuja temática aborda, de
forma fantasiosa, a origem das fases da Lua, sob o olhar atento de uma menina.
Pela voz de um dos maiores conhecedores da vida e obra do
poeta Sebastião da Gama, no dia 15 de março, João Reis Ribeiro - Presidente da Associação
Cultural Sebastião da Gama, de forma que lhe é tão peculiar, partilhou o que foi a curta mas
tão rica existência de Sebastião da Gama, captando a atenção dos alunos de 7º ano que assistiram e participaram na sessão, lendo vários poemas do poeta.
Outro dos momentos altos do “Mês da Leitura” foi proporcionado pela professora Ana Paula Martins, no dia 15 de
março, através de uma pequena encenação… “uma avó em
busca do seu neto na escola e o constante paralelismo entre a
escola do antigamente e a dos nossos dias…”. Hilariante!
No “Dia Mundial da Poesia”, dia 21 de março de 2012, a nossa BE recebeu três elementos da Associação Caboverdiana de
Setúbal: Neusa Barros, Denise Pereira e Leunice Gomes dinamizaram diferentes sessões de
“Animação do Livro e da Leitura”, em crioulo, brindando as turmas presentes com o calor,
simpatia, proximidade, simplicidade e um “cheirinho especial” a Cabo Verde. Através de poemas em crioulo e de um conto intitulado “Era uma bes…”, seguida da respetiva tradução, houve lugar à reflexão sobre valores essenciais à convivência humana.

Continua
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Entre os dias 12 e 16 de março, esteve patente na Biblioteca Escolar da escola sede do
AVEOS a Exposição “Sebastião da Gama - Itinerários da Arrábida” - com fotografias
de Maurício Abreu e poemas de Sebastião da Gama, gentilmente cedida pelo Museu
Sebastião da Gama, em Azeitão. Para animar o mesmo espaço e dar a conhecer a vida e
obra de Sebastião da Gama, 60 anos após a sua morte. No decorrer da semana, várias
sessões de animação para alunos do 1º, 2º e 3º ciclos foram dinamizadas por Vanda
Rocha e Helena Pinto.
Ainda com o fim de aliciar os alunos para a leitura e escrita, as professoras bibliotecárias, em parceria com as professoras de português das turmas do 8ºA,8ºB, 8ºC e 8ºD,
organizaram um encontro com a autora Maria Teresa Maia Gonzalez, no auditório da
Escola, via Skype, por sugestão da própria autora.
Este ano a mãe e encarregada de educação da aluna
Gabriela Neves veio apresentar a bonita história de
amor de D. Pedro e D. Inês de Castro aos alunos do
5ºI, acompanhados pela professora Dora Ramos. De
seguida os alunos presentaram esta mãe com a leitura de pequenos poemas da obra “O alfabeto dos
bichos” e a professora bibliotecária com a leitura de
dois poemas da obra “Poemas da Mentira e da Verdade” de Luísa Ducla Soares, chamando a atenção
dos alunos para esta forma muito engraçada de escrever e ler poesia…
No dia 8 de março, “Dia da Mulher”, a professora Eugénia Rosa, elemento de equipa da
BE, levou a poesia à sala dos professores declamando aos presentes poemas escritos por
uma antiga colega, a professora Virgínia, a qual dedicou parte da sua vida à criação de
poemas alusivos às mulheres. Na mesma sessão também esteve presente a aluna Jessie
do 5º ano que declama “como gente grande” e a todos encantou…
Uma sessão de leitura informal foi conduzida pela professora Leonor Pita e alguns dos
seus meninos do Apoio Educativo. A obra apresentada foi a “História da Carochinha e
do infeliz João Ratão” e beneficiaram da mesma utilizadores autónomos que se encontravam na BE à hora do almoço.
Na última semana de aulas o 6º F dinamizou uma
sessão de leitura bem diferente. Na BE deram vida
aos fantoches, realizados nas aulas com a Professora
Paula Casimiro, criados com base na história “ O Rei
Rique….”. De seguida duas alunas de origens Russa
e Romena ensinaram expressões e palavras nas suas
línguas maternas, lendo depois parte de uma obra em
romeno, que foi traduzida de seguida.
Profª Bibliotecária- Ana Vaz
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Este ano a BE em parceria com a Associação de Pais e o apoio da Direção, professores e
psicóloga, de acordo com o Plano Anual de Atividades, promoveu um Encontro sobre
“Importância da LEITURA” com o fim de comemorar, pelo terceiro ano consecutivo, o
“Dia Internacional da Família”.
Depois de aberta a sessão pelo Sr. Diretor, a psicóloga Isabel Silva convidou os presentes a pensarem sobre a importância da leitura na vida em sociedade, dando também a
conhecer o pensar de alguns alunos, com quem trabalha, sobre Ler é importante porque:
“Sim porque a gente pode ir ao supermercado e precisar de saber os preços...está tudo
tão caro!”, “Sim ajuda a ler a carta do rendimento”, “Ajuda a desenvolver a capacidade
de escrita e também do bem falar”, “Se não soubéssemos ler não podíamos ler textos,
poemas, cartas e livros da nossa biblioteca”…

Serafim, o contador de histórias e humorista, retratou, de modo cómico, situações do
dia-a-dia em que o saber ler é essencial.

Foram momentos muito divertidos, que deram para rir, gargalhar,
mas também para pensar …

PB– Ana Fortuna
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De braços abertos, recebemos todos aqueles que nos procuram.
Somos um grupo pequeno de pessoas, que tornam a vida da nossa comunidade um
“pouco” mais agradável.
Somos um simples tijolo no meio da construção de uma escola,
Somos uma gota de amor no coração dos nossos “meninos”,
Somos uma chama no coração de cada criança,
Somos duas mãos num aperto sincero de mãos,
Somos dois braços num abraço prolongado entre a amizade e o sentimento.
Somos uma família enorme, onde as alegrias se multiplicam e as tristezas de dividem.
O Pessoal Não Docente, encontra-se presente de corpo e alma em cada canto da nossa
querida escola – EB2,3/S Bela Vista.
Teresa - Secretaria

Arraial 2012 = Convívio saudável + Alegria + Talentos em ação...
Ano 2011/2012 termina em FESTA no AVEOS… Parabéns a quem a proporcionou!

Monumento à Resistência Antifascista
Oferecido a Setúbal pelo seu escultor
José Aurélio

Situado na avenida Luísa Todi
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