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Como já é hábito, a 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação da EB do 

Bairro Afonso Costa 

(APEEBAC) realizou 

uma Grande Festa de 

Inicio de Ano Letivo 

2018/19, para a co-

munidade educativa 

e para todos os que 

se quisessem divertir 

e participar neste evento. O nosso objetivo foi cele-

brar a escola e angariar fundos para a melhorar e 

ajudar na aprendizagem dos alunos. Com a boa-

vontade, ajuda e intervenção de várias pessoas e en-

tidades, como a JF São Sebastião, Estudio Dança Kel-

ly Nakamura, Tuttigás e o Prof. Luis, fomos um Su-

cesso, com uma afluência de mais de 700 pessoas!!! 

Com este evento conseguimos angariar fundos para 

um novo quadro interativo para equipar mais uma 

das salas de aula. A APEEBAC também está a re-

alizar pequenos arranjos na escola, para melho-

rar as suas condições e vamos também realizar 

formações/intervenções com o apoio do Cadin 

para ajudar os pais e os professores a compreen-

der e a identificar melhor situações que possam 

existir nas nossas crianças e dessa forma melho-

rar a sua qualidade de ensino e vida escolar. A 

APEEBAC está sempre a pensar em novos proje-

tos para alegrar os nossos pequenos e o mais 

esperado é a Casa do Pai Natal, onde voltaremos 

a receber a visita do Pai Natal e muitas surpre-

sas.  

A nossa escola está inscrita no Progra-

ma Eco-Escolas 2018/19 e informa-

mos que a coordenação está a cargo 

da Professora Carla Messias. Eco-

Escolas é um programa internacional 

da “Foundation for Environmental 

Education”, desenvolvido em Portugal 

desde 1996 pela ABAE. Pretende en-

corajar ações e reconhecer o trabalho 

de qualidade desenvolvido pela esco-

la, no âmbito da Educação Ambiental pa-

ra a Sustentabilidade. O programa é coor-

denado a nível internacional, nacional, 

regional e de escola. Esta coordenação 

multinível permite a confluência para 

objetivos, metodologias e critérios co-

muns que respeitam a especificidade de 

cada escola relativamente aos seus alu-

nos e caraterísticas do meio envolvente. 

Vamos Reciclar, Reutilizar e Reduzir! 



2 - FALAROCAS, junho de 2018 

 

 

Num mundo complexo e exigente como o 

atual, ganha uma importância cada vez mai-

or a educação para a cidadania, desempe-

nhando a escola um papel significativo na 

formação dos alunos como cidadãos ativos, 

informados e responsáveis. 

É com base neste pressuposto que a nossa 

escola, docentes, alunos, assistentes opera-

cionais, apoiados pelos encarregados de 

educação, tem trabalhado ao longo dos vá-

rios anos desenvolvendo e participando em 

projetos (Programa Eco Escola e  projeto 

Eco Valor) em atividades solidárias e de in-

tervenção ambiental com o objetivo de  

promover os valores de cidadania, solidarie-

dade e de respeito pelas diferenças nas vá-

rias vertentes, social, ambiental e cultural.  

A escola Bairro Afonso Costa é uma escola 

dinâmica, empenhada e participativa envol-

vendo e influenciando toda a comunidade 

escolar, tocando vidas e mudando futuros e 

da qual tenho orgulho de pertencer. 

A maleta pedagógica da sustentabili-
dade «Desperdício zero» promovida 
pelas ENA e pelas Bibliotecas Escolares 
passou pela nossa escola.  

Nesta maleta  são abordadas questões 
relacionados com o consumo susten-
tável, a economia verde, o uso eficien-
te de recursos, o ciclo de vida dos ma-
teriais e a valorização dos resíduos. 

São três os temas base abordados nos 
vários recursos. 

Tema 1 - Consumo Sustentável 

Tema 2 - Uso eficiente de recur-
sos  

Tema 3 - Valorização dos resí-
duos  
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No dia 29 de outubro de 2018, às 10h 30 min, has-

teamos a bandeira do Eco-Escolas na EB Bairro 

Afonso Costa. 

Após um ano de sensibilização, de várias iniciati-

vas e muito empenho de alunos, pais, famílias , 

assistentes operacionais e docentes conseguimos 

atingir o nosso objetivo… hasteamos a bandeira 

do Eco-escolas e tornamos o Mundo melhor! 

Apenas com o trabalho desenvolvido durante o 

ano letivo 2017/2018 foi possível ganhar este ga-

lardão de extrema importância para a nossa esco-

la e comunidade. 

Este ano vamos trabalhar para renovar a bandei-

ra, assim como tornar o mundo melhor. 

Página no Facebook 

Eco- Escolas Bairro Afonso Costa@ebac10 

A nossa escola construiu o Eco código com a colaboração de todas as turmas.  
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A sala Azul da Educação Pré-Escolar da EB Afonso 

Costa iniciou o ano letivo com a exploração da cor e 

da forma, inseridas na temática do outono. O grupo 

adora colocar “as mãos na massa”, ou seja, pegar 

nas tintas, pincéis, plasticina, barro entre outros ma-

teriais à sua disposição. A nossa Educadora, consi-

dera as artes plásticas uma ótima forma de desen-

volver conhecimentos e valores; e ainda ferramen-

tas emocionais importantes para desenvolver a resi-

liência, a paciência, o autocontrole, a autoesti-

ma e claro, a coordenação visual e motora. 

Partilhamos para o “Falarocas” registos através 

de fotos de alguns dos momentos vivenciados 

pelo grupo, tais como: a interpretação de uma 

tela do Prof. Nuno Ezequiel; a exploração das 

cores de outono e outras atividades. Utilizamos 

plasticina, barro, lãs e papel aplicando diversas 

técnicas como: a rasgagem, o recorte e cola-

gem, pintura, desenho, decalque e contornos.  

Chegou o Halloween ao Pré-escolar! 

Este foi o aspeto aterrador do nosso corredor de 

acesso às Turmas (Turma 1,Turma 2 e Sala 

das A.A.A.F.)  

Alegria, alegria, o Natal está a chegar! Desejamos a 

todos muito AMOR, SAÚDE e PAZ!  

Trabalhos elaborados com material reciclado, pelas 

crianças da 

Turma 2, do 

Jardim de 

Infância 

Afonso Costa. 
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No passado dia 31 de outubro, a turma AC2A saiu pa-

ra as ruas do nosso bairro a pedir o Pão por Deus. Esta 

é uma tradição muito antiga em Portugal. Normal-

mente, realiza-se no dia 1 de novembro, Dia de Todos 

os Santos. Tivemos de fazer um dia mais cedo por ser 

feriado. 

Os meninos saem à rua com sacos a pedir pão por 

Deus aos vizinhos. As pessoas põem no saco bolinhos, 

rebuçados, fruta e outras coisas boas. 

No dia 24 de outubro de 2018, às 11:30 h, na sala 3, da 

turma AC4B, realizou-se uma experiência com ossos. 

A professora Sofia chegou à sala com 3 frascos de vi-

dro com tampa, 3 ossos de frango, uma lata de coca-

cola, uma embalagem de vinagre e uma garrafa de 

água. 

Colocou os materiais em cima da mesa e começou a 

falar sobre o que íamos fazer. De seguida, dividiu a 

turma em grupos de dois e entregou uma ficha de ob-

servação da experiência. 

Calçou as luvas e tentou partir os ossos, para ver se 

eles eram resistentes. Observamos que os ossos eram 

resistentes porque a professora Sofia não os conse-

guiu dobrar nem partir. 

A seguir, a professora Sofia explicou que íamos fazer 

uma experiência para ver se os diferentes líquidos in-

fluenciavam as características (dureza e resistência) 

dos ossos. 

A professora Sofia abriu os frascos e colocou um osso 

dentro de cada um deles. De seguida chamou três co-

legas para vir ajudá-la. Cada um deles colocou um lí-

quido diferente em cada frasco. 

Deitou-se, no frasco A, coca-cola, no frasco B, vinagre 

e no frasco C, água. Fecharam-se os frascos com cuida-

do para não entornar, foram colocados numa caixa de 

papelão e levados para a área de apoio. 

Passada uma semana a professora Sofia voltou 

à sala, para vermos o resultado da experiência. 

Abriu o frasco A e vimos que o osso estava pre-

to, a carne estava a sair facilmente mas o osso 

manteve-se resistente. 

De seguida, abriu o frasco B e observámos que 

o osso estava maleável, porque em contacto 

com o vinagre perdeu alguma resistência. O 

osso dobrou mas não partiu. 

Ao abrir o frasco C verificámos que o osso não 

perdeu as suas características. A água ficou ver-

melha devido ao sangue do osso. 

Por último, acabámos de preencher a ficha de 

observação da experiência, com as nossas idei-

as, opiniões e conclusões. 

É parecido com o Halloween, mas menos assus-

tador e com um saborzinho português.  
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No dia 15 de Outubro de 2018 às 11:30 horas, na 

nossa sala de aula,  na Escola do Bairro  Afonso 

Costa esteve presente a Jéssica. A Jéssica veio da 

AMARSUL, é monitora e veio falar sobre a impor-

tância dos 5 R`s. Também relembrou o que se 

coloca em cada eco-ponto. No final, a Jéssica divi-

diu a turma em duas equipas. Uma era a equipa 

verde e a outra era a equipa vermelha e jogámos 

ao Jogo da Reciclagem. A vinda da Jéssica à nossa 

sala de aula foi interessante e importante.  

Na semana do Dia Mundial da Alimentação, no 

âmbito do projeto Animação do Livro e da Leitu-

ra, as turmas AC 1A e AC 1B  ouviram a história 

"A horta do Senhor Lobo" de Quentin Gréban e 

Claire Bouiller, contada pela professora Sofia Lo-

pes no ginásio da escola. Após a leitura, na sala 

de aula, as turmas recontaram e ilustraram a his-

tória. Os desenhos ficaram muito bonitos!  

A nossa escola é uma escola preocupada com o 

Ambiente. Por este motivo, resolvemos construir 

cartazes para alertar para a importância da pou-

pança da água.  

Para a construção destes cartazes usámos mate-

rial que nos foi possível reutilizar e outro que 

recolhemos na natureza. 

Este foi um trabalho que nos agradou fazer e 

consideramos que é muito importante para aler-

tar toda a população escolar para a importância 

da conservação/poupança da água para o Futuro 

do nosso planeta Terra. 
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Durante o mês de outubro de 2018 
as famílias e a comunidade educa-
tiva foi convidada a participar em 
atividade de leituras, nomeada-
mente «Leituras partilhadas».  

Esta atividade tem como objetivo 
divulgar as potencialidades da bi-
blioteca, celebrando e incentivan-
do o prazer de ler, promovendo a 
sua frequência e formando utiliza-
dores ativos.  

Foram várias as famílias que cola-
boraram nesta atividade. 

Há uma semana, apareceram uns cogumelos na 

árvore da nossa escola. Os cogumelos eram pe-

quenos, amarelos e acastanhados. 

Quando voltámos do intervalo, fomos com a pro-

fessora observá-los com atenção e fotografá-los.  

De regresso à sala, resolvemos pesquisar e saber 

mais sobre os cogumelos. Ficámos a saber que os 

cogumelos são fungos que se desenvolvem na 

terra ou nos troncos das árvores e que há mais de 

3000 espécies. A época em que se veem mais é 

no outono. Descobrimos que existem os cogume-

los amanita mata –moscas, os língua de vaca, os 

frade, os sancha, os cantarelos, os cicuta verde, 

os boleto e os míscaros. 

O mais importante que nós descobrimos na nossa 

pesquisa é que existem espécies de cogumelos 

venenosos. Alguns confundem-se com cogumelos 

bons para comer e por isso é preciso ter muito 

cuidado. 

Redigido pelo alunos 

Laura Costa, Madalena Silva, Simão Batista, Tiago Amador 

Durante o mês de outubro, a tur-
ma do AC2B foi brindada, com a 
partilha de histórias maravilhosas, 
da parte dos nossos pais e encarre-
gados de educação. Foram mo-
mentos de Partilha, Alegria, Brinca-
deira e muita Aprendizagem. 

Um bem-haja a todos os que parti-
ciparam. 
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Ingredientes 
 
175 g mistura de frutas crista-
lizadas 
1 dl vinho do Porto 
30 g fermento de padeiro 
750 g farinha sem fermento 
150 g margarina 
150 g açúcar 
5 ovos M 
raspas de 1 laranja 
raspas de 1 limão 
1 c. sobremesa de sal 
100 g de miolo de pinhão 
100 g de miolo de noz  
100 g de amêndoa laminada  
100 g de sultana dourada  
50 g açúcar em pó 

Passo-a-passo 

1. Pique as frutas cristalizadas, ten-
do o cuidado de deixar algumas de 
parte para decorar o bolo-rei  

2. Misture as frutas cristalizadas e 
deixe a macerar com o vinho do Por-
to  

3. Dissolva o fermento de padeiro 
em 1 dl de água morna e junte-lhe 
uma chávena de farinha. Misture 
bem, tape com película aderente e 
deixe levedar num lugar quente du-
rante 15 minutos  

4. Bata a margarina com o açúcar e 
junte os quatro ovos um a um  

5. Adicione as raspas de limão e la-
ranja  

6. Envolva a mistura do fermento 
(entretanto já levedada)  

7. Adicione a restante farinha e o 
sal. Ligue bem a massa até que a 
mistura fique elástica e macia. Se 

preferir pode amassar com uma co-
lher  

8. Junte as frutas maceradas e volte 
a amassar  

9. Pique os frutos secos (reserve 
parte para decorar) e envolva. Mol-
de a massa em forma de bola, polvi-
lhe-a com farinha e tape-a com pelí-
cula aderente, deixando levedar du-
rante 3 horas ou até duplicar de vo-
lume  

10. Coloque a forma num tabuleiro 
de forno forrado com papel vegetal 
e faça um buraco no centro  

11. Pré-aqueça o forno a 180º 
C. Pincele o bolo com a gema de ovo 
batida e enfeite toda a superfície 
com as restantes frutas cristalizadas 
e frutos secos  

12. Coloque o açúcar em pó em 
três montinhos por cima do bolo-rei 
e leve-o ao forno durante 
35 a 45 minutos 

Os cães sonham com o quê? 

Está comprovado que os cães 

sonham com odores, já que o 

olfato é o sentido mais apura-

do destes animais (ao contrá-

rio do ser humano que sonha 

com imagens, já que a visão é 

o sentido primordial). 

Porque é que o gato se roça 

nas pernas das pessoas? 

Um gato roça-se num humano 

não apenas para mostrar afe-

to, mas também para marcar o 

seu território, devido ao odor 

que as glândulas à volta da sua 

face libertam. A cauda e as pa-

tas também têm o mesmo 

odor do gato. 

Todos os pássaros têm asas? 

Todos os pássaros possuem asas, ex-

ceto um: o kiwi. Este pequeno animal 

que vive na Oceânia e é parecido com 

a fruta também não possui cauda. 

Avestruzes e pinguins possuem asas, 

mas não a capacidade de voo. 


