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No dia 24 de abril de 2018, para dar a 

boas-vindas à Primavera a  associação 

de pais e a equipa pedagógica de pro-

fessores e assistentes operacionais da 

nossa escola realizaram a Festa da Flor, 

com o objetivo de angariar fundos 

para equipar a nossa escola com equi-

pamento tecnológico.  

A Festa da Flor foi realizada novamen-

te no pátio da nossa escola, cheia de 

atividades, concursos, matraquilhos, 

comes e bebes e um animado bailari-

co. e um insuflável cedido por um dos 

nossos patrocinadores Obrigado pela 

vossa participação, juntos seremos 

mais fortes! 
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O processo de construção de um  jornal 

escolar é um importante recurso peda-

gógico, pois para além de  contribuir 

para o desenvolvimento das competên-

cias da leitura e escrita, impulsiona o  

desenvolvimento da criatividade, senti-

do crítico, desenvolvimento de novas 

sensibilidades, que são requisitos indis-

pensáveis à formação integral dos nos-

sos alunos, ajudando-os a  fazer as  suas 

próprias escolhas no futuro, com autono-

mia e autoconhecimento. Com base nesta 

linha de pensamento, propomo-nos  

dar continuidade, no próximo ano leti-

vo, a este projeto “O Falarocas, ”que já 

chegou à sua 5ª edição. Queremos pros-

seguir com a divulgação de  alguns traba-

lhos e experiências vividas pelos nossos 

alunos, pois seria difícil transpor neste cur-

to espaço, toda a riqueza do trabalho que 

é realizado nesta escola : tantos projetos, 

tantas iniciativas, tantas experiências, 

desenvolvidas pelos alunos , professores e 

demais comunidade educativa. 

Tenho  o privilégio de pertencer a esta 

escola há cerca de vinte anos e de fazer 

parte de uma equipa de professores e 

Assistentes Operacionais que se predis-

põe todos os dias a fazer mais e melhor 

pelos seus alunos, independentemente 

de algumas contrariedades que vão sur-

gindo ao longo desta difícil mas gratifican-

te  caminhada. 

É de facto uma escola em permanente 

atualização e que tem como principais 

objetivos, as finalidades instrutivas e 

socializadoras.  

Boas férias! Até setembro!  

Professora Elisa Fonseca 
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A nossa escola é Eco-

Escolas e foram muitas as 

atividades desenvolvidas 

pela nossa escolinha. Reci-

clámos tampas, pilhas, 

papel e plástico. Festejá-

mos o dia da árvore com a 

decoração da entrada da 

escola com 200 árvores em 

Origami. O concurso da 

"Flor mais bela..." exposto 

na Festa da Flor. As Hortas 

do Pré-escolar e 1ºciclo 

com a parceria do Aki e o 

embelezamento dos cantei-

ros da escola no Setúbal 

mais bonita. Mais ativida-

des estão a ser preparadas 

com o objetivo de sermos 

galardoados com a bandeira 

verde. Vamos continuar a 

Reciclar, Reutilizar e Reduzir!  

A turma AC1D e AC2A em parceria 

com o Aki iniciaram o projeto a 

"Horta na nossa escola". É um proje-

to ambicioso e que requer um gran-

de investimento da parte das duas 

turma. Semeamos sementes de ale-

crim, orégão, salsa e coentros e plan-

támos alface, tomate, courgette, pepi-

no, feijão e morangos. A nossa horta 

tem uma estação meteorológica que é 

verificada pelos alunos do 2ºano. 

Agradecemos aos avós de ambas as 
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No dia vinte de abril recebemos a visita da Raquel Carmo e da 

Beatriz Santos, nossas colegas que estão a estudar no ensino 

secundário, que nos explicaram um pouco da vida das pes-

soas que pertenciam às famílias reais no séc. XVIII. Também 

nos falaram da história de alguns monumentos portugueses, 

mandados construir pelo rei Dom João V. Num deles, o Palá-

cio Nacional de Mafra, há uma biblioteca onde vivem morce-

gos que comem insetos que poderiam danificar livros e assim 

ajudam a proteger os livros preciosos. No fim da apresenta-

ção, que incluiu diapositivos e um vídeo, esclarecemos algu-

mas dúvidas que tínhamos e estivemos a recortar e depois a 

montar uns quebra-cabeças com as imagens do   Palácio 

Nacional de Mafra e do Aqueduto das Águas Livres."  

Durante o terceiro período 

escolar, o técnico superior de 

desporto da Câmara Munici-

pal de Setúbal, Sr. José Con-

ceição, esteve disponível, às 

quartas-feiras, das 11:30h às 

12:30h, para fazer uma expe-

riência de aprendizagem e 

apoio aos alunos da turma 

AC3B, com base no Projeto 

Nacional BOCCIA PARA 

TODOS. 

A modalidade de Boccia, 

como a única modalidade 

implementada pelo Ministé-

rio da Educação na área do 

Desporto Escolar Adaptado, 

tem muitas potencialidades 

no desenvolvimento motor e 

intelectual das crianças, pro-

movendo um melhor ambien-

te pedagógico e uma atitude 

promotora da inclusão social 

e desportiva de todos os pra-

ticantes.  

O Boccia é um jogo onde o 

respeito mútuo tem de ser 

obrigatório. Cada lado e cor 

que joga na sua vez não pode 

ser “incomodado por palavras 

ou movimentos dos adversá-

rios”. Por isso os membros da 

equipa, na observação e pre-

paração das suas jogadas, 

têm de usar os gestos e o 

silêncio.  

Existe uma bola alvo de cor 

branca que cada jogador, 

na sua vez, lança para den-

tro do campo. Os diferen-

tes jogadores lançam bolas 

de cor vermelha ou azul, 

com o objetivo de ficar o 

mais próximo possível da 

bola alvo. Vence a equipa 

que conseguir aproximar o 

maior número de bolas da 

mesma cor da bola alvo. 
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O recinto da 

entrada para as 

salas da educa-

ção pré-escolar 

da EB Afonso 

Costa, está ago-

ra muito bem 

identificada, com as imagens que 

invocam a magia  da infância, uma 

linda  princesa e um duende da flo-

resta. Agradecemos a arte, a dispo-

nibilidade e a boa disposição do Pro-

fessor Nuno Ezequiel, que desenhou 

e recortou as  imagens e nos foi 

apoiando ao longo da pinturas des-

tas figuras, realizadas pelo pré-

escolar. As nossas crianças adora-

ram ( pois que a vertente estética 

também faz parte dos con-

teúdos), e ficou agradavel-

mente bonito!  

A sala Azul comemorou o Dia da 

Espiga, desenvolvendo-me múlti-

plas oportunidades para explorar-

mos a nossa vertente 

"curricular",: Conhecemos a tradi-

ção do ramo (área do conheci-

mento do mundo); a respetiva 

composição, nomeamos, identifi-

camos as espécies das plantas e 

aprendemos algumas "palavras 

difíceis" relacionadas com o 

tema; Observamos as plantas ao 

vivo, e desenhamo-las e até 

foram numeradas, para recordar 

que eram sete (desenvolvendo a 

área da expressão plástica, lin-

guagem , matemática, música). E 

ainda aprendemos uma canção 

sobre a Oliveira, que cantamos a 

duas vozes, rapazes e raparigas e 

ainda fomos partilhar com a sala 

vermelha a nossa temática e can-

ção.  

Ficamos a saber o significado de 

cada espécie neste ramo do Dia 

da Ascenção: 

 a papoila significa o amor e força, 

a espiga o pão; a videira, a alegria; 

a oliveira, a luz e a paz; o alecrim 

o bem estar, o malmequer branco 

e amarelo, a riqueza através do 

ouro e da prata. Guarda-se duran-

te todo o ano, pendurado na pare-

de de casa, para que nada fal-

te nos nossos lares (assim  diz 

a tradição). 
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No dia 30 de abril  a turma AC3A foi 

assistir à peça “ O Soldado João”, na 

biblioteca da escola. 

A peça teve início com a vinda do 

general ao exterior , para nos convi-

dar a entrar para o espaço onde ia 

decorrer a acção. Depois o general 

convidou duas pessoas para partici-

parem na dramatização . 

De seguida apareceu o soldado João, 

que não sabia o que era a guerra. 

Trazia na mão uma pá e um cravo e 

quando o general lhe deu uma 

espingarda, ele disse que parecia 

a jarra da sua tia. O general per-

guntou-lhe se sabia marchar e ele 

respondeu que na sua terra era o 

melhor a marchar. Mas em vez de 

marchar como os soldados, ele 

dançava. Entretanto o general 

sugeriu que ele fosse trompetista, 

mas ele não cumpria os horários e 

quando tocava dançava. Houve 

outras sugestões de profis-

sões ,mas ele  não conseguiu cum-

prir .   

O soldado João defendia a 

paz, a alegria e a amizade 

entre as pessoas. 

A turma AC3A aprendeu que a 

guerra não faz de nós melho-

res pessoas, mas sim a amiza-

de.  

No dia 18 de maio de 2018, a turma AC34, 

realizou uma ação de formação na embarca-

ção “Maravilha do Sado”, propriedade da 

Câmara Municipal de Setúbal. 

Trata-se de uma embarcação de traçado tra-

dicional, construído em madeira nacional, 

com peças maciças de pinho branco e manso. 

Este passeio educativo e pedagógico, pro-

porcionou informações de cultura local, 

técnicas tradicionais, a par de uma cons-

ciência ambiental e ainda uma valorização 

da profissão e das atividades ligadas à pes-

ca, ao mar e no rio. 

Assim, mais uma vez, a turma AC34 

utilizou um grande e importante 

instrumento de reforço temático na 

valorização do conhecimento e no 

desenvolvimento das competências 

Educativas.  

As provas de aferição chegaram. 

Estávamos todos muito ansiosos 

para saber como era. Chegámos 

cedo para que não houvesse 

nenhum atraso. A nossa sala estava 

toda alterada com muito espaço 

para as atividades. Começámos 

com a prova das expressões artísti-

cas. A Ana foi a primeira a fazer a 

prova pois é por ordem alfabética. 

Coitada da Ana! Estava mesmo 

nervosa. 

Quando chegou a prova de 

expressão plástica foi necessá-

ria muita criatividade. Tínhamos 

de construir um robot utilizan-

do diversos materiais.  Todos 

deitaram mãos à obra e vejam 

só os resultados… os nossos 

robots ficaram maravilhosos. 

Ficámos muito orgulhosos do 

nosso trabalho.  
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Durante o 3.º período, várias turmas da EB Bairro 

Afonso Costa e da EB Humberto Delgado assisti-

ram à animação da obra «O soldado João», de 

Luísa Ducla Soares, promovida e realizada pelo 

setor de animação da Biblioteca Municipal de 

Setúbal. 

A animação da obra pretendeu promover os valo-

res da Paz, da Tolerância e da Solidariedade entre 

os nossos alunos. Esta não é a história de um 

guerreiro bravo e invencível, que sonha combater 

em busca da glória. 

O soldado João era um rapaz simples, amigo de 

todos, que só queria viver em paz.  Como escapar 

às ordens do sargento, do capitão, do general 

que o mandavam matar quando ele só sabia 

manobrar a solidariedade, a alegria, o humor, 

desafiando todas as ordens militares?  

Foram momentos muito interativos e muito 

divertidos  para todos os que assistiram. 

O maior osso 

O maior osso do corpo 

humano é o fêmur. Ele 

pode suportar 30 

vezes o 

peso do 

c o r p o 

de uma 

pessoa. 

Quem disse que os 
ossos são fracos? 

O osso é cinco vezes 

mais forte que uma bar-

ra de aço de mesma lar-

gura. Porém, é mais frá-

gil e pode fraturar no 

momento do impacto. 

Perdendo a pele 

A cada hora, os seres 

h u m a n o s  p e r -

dem cerca de 600.000 

partículas de pele, ou 

cerca de 680 gra-

mas por ano. No 

momento em que 

uma pessoa tem 70 

anos, ela terá perdido 

cerca de 47 quilos de 

Entendendo as unhas 

As unhas crescem mais 

rápido na mão que uma 

pessoa escreve. Elas tam-

bém crescem mais rápido 

do que unhas dos pés, e 

m a i s 

r á p i d o 

e m 

d e d o s 

m a i s 
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Lanches saudáveis 
É muito importante que os lanches das crianças sejam variados, de 

alto valor nutricional e que incluam três grupos alimentares distin-

tos: os construtores, energéticos e reguladores. 

Iogurte de aromas com 30 gramas 

de cereais e uma peça de fruta à 

escolha. 

Iogurte líquido, três bolachas 

Maria (ou torrada) e uma pêra 

Leite ou iogurte líquido, pão 

com geleia e uma gelatina. 

Leite simples, duas bolachas tor-

radas, um triangulo de queijo e 

meia banana. 

Três bolachas Maria, iogurte de 

aromas e cenoura em palitos 

Sumo natural e um pão com 

queijo flamengo. 


