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No dia 22 de fevereiro fomos visitar o Centro Histórico. O ponto de encontro foi junto  ao Convento de 

Jesus, onde  estava uma guia que nos acompanhou durante  a visita. O largo onde se situa o Convento de 

Jesus, antigamente tinha o nome de largo  do sapal.                                                                                             

O Convento foi mandado construir na época de João 2º , a pedido de Justa Rodrigues Pereira, ama de 

Manuel 1º. 

 Vimos nas pedras do Convento as marcas de quem participou na construção do mesmo. Este Convento 

foi mandado construir com pedra da Arrábida “ brecha da Arrábida”. Também observámos as gárgulas, 

que servem para escoar as águas e afastar o mal . 

Neste largo havia um Cruzeiro que indicava que era um sítio muito religioso. 

De seguida fomos entrar numa porta da cidade, denominada “postigo”. As construções das habitações 

tinham duas portas. Vimos o brasão da cidade no pavimento junto à Câmara Municipal que antigamente 

se chamava Paços do Concelho. 

Passámos pela igreja de S. Julião, onde identificámos 

um relógio com numeração romana , uma ave cha-

mada Fénix, uma alcachofra, etc. 

Lanchámos no Largo da Ribeira Velha , seguimos e 

observámos nas paredes o S. Marçal que era o 

Padroeiro dos Bombeiros. Finalizámos a visita junto 

das salgadeiras romanas, onde os romanos salga-

vam o peixe para conservar. 

Aprendemos muito com esta visita.  
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Fazendo  parte desta “equipa” , 

embora um pouco afastada, é 

com enorme orgulho que recebi 

o convite para escrever o edito-

rial da 4ª edição do Falarocas. 

A escola é … 

O lugar onde se faz amigos. 

Não se trata só de edifícios, 

salas, quadros, programas, 

horários, … 

Escola é acima de tudo Gente. 

Gente que trabalha , que estu-

da, que alegra, se conhece e 

principalmente se estima. 

O professor, o diretor, o coor-

denador, o aluno e os funcioná-

rios , são gente. 

Eu, como professora , tenho 

que reconhecer que a minha 

vida escolar tem sido alimenta-

da de sonhos e vai sendo pro-

gressivamente decorada com 

lembranças de vivências que a 

marcaram e definiram . 

Lembranças essas das quais me 

orgulho muito. 

Apanhada de surpresa pelas 

adversidades da vida e um pou-

co afastada da minha atividade 

profissional, tento reconhecer e 

dar importância a certas peque-

nas coisas  e sinto-me na obri-

gação de agradecer por tudo o 

que a vida me trouxe, quer a 

nível profissional, quer a nível 

familiar. 

Agradeço à minha família , aos 

meus colegas de trabalho, mas 

sobretudo aos amigos que 

sabiamente a vida soube colo-

car no meu caminho. 

A minha família …a minha esco-

la…os meus alunos…os meus 

colegas…são a prova viva de 

que a felicidade do homem 

não passa pela perfeição ,mas 

sim, no reconhecimento do 

valor do quase e na leveza com 

que se vive a vida, sorrindo 

sempre no fim de cada episó-

dio. 

Eu vou voltar mas ainda tenho 

de esperar… 

…” Sou aquele que o tempo 

 ainda não deu tempo de viver  

o seu tempo em tempo certo. 

Por isso é fora de tempo que 

vivo as saudades do tempo  

Que o tempo me tirou…” 

   Fernando Pessoa 

Professora 
Gina Fernandes 

A associação de Pais de Encarre-

gados de Educação da Escola do 

bairro Afonso Costa, no mês de 

janeiro procedeu à alteração de 

três quadros interativos 

nas respetivas salas de 

aulas. Esta mudança da 

disposição dos quadros 

interativos foi extrema-

mente benéfica para os 

alunos e professores 

enriquecendo as dinâmi-

cas de aprendizagem.  

Informamos que dia 24 

de abril de 2018 vai 

decorrer a “Festa da Pri-

mavera” em conjunto 

com o corpo docente da 

escola com o objetivo 

de angariação de fundos 

para aquisição de mate-

riais essenciais para um 

melhor funcionamento 

da nossa escola. 
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A nossa escolinha está a preparar  

"os 7 passos" do Programa Eco-

Escolas, realizámos, a Auditoria 

Ambiental em fevereiro e o Conse-

lho Eco-Escolas decorreu a 15 de 

março de 2018 na sede de agrupa-

mento. 

Relativamente aos projetos, desa-

fios e concursos promovidos pela 

ABAE-Eco-Escolas, a turma do 

AC4A do professor Pedro partici-

pou no desafio UHU- Rota Postal.  

A Rota Postal da Floresta consiste 

na circulação de um caderno reco-

lhendo os contributos de cada 

escola para o tema “nativas versus 

exóticas”. Recebemos o livro do 

Porto Santo da Ilha da Madeira e 

agora nós estamos a desenvolver 

uma investigação sobre algumas 

espécies da Serra da Arrábida. Os 

alunos adoraram a temática e 

manifestaram um grande interesse 

nesta atividade. 

Já pode obter mais informações na 

nossa grupo no facebook “ Eco 

Escolas Bairro Afonso Costa”. 

Juntos fazemos a diferença! 

As turmas do AC2A e AC2B inicia-

ram este ano letivo o projeto tam-

bores no 1º ciclo. É um projeto 

ambicioso e de grande custo 

financeiro, mas a associação de 

Pais de Encarregados de Educação 

da Escola do bairro Afonso Costa 

em conjunto com a Escola subsi-

diaram a compra de 50 tambores. 

Os ensaios já se iniciaram com os 

ensinamentos dos professores de 

música do 2ºciclo Hélder Caramba. 

Foi realizada uma reunião no dia 

22 de fevereiro de 2018 onde os 

Pais foram convidados a conhecer 

e ouvir os som dos tambores. 

Numa articulação curricular a tur-

ma da prof. Paula Pinto AC1B e 

da prof. Carla Messias AC1D 

exploraram a obra - " A ovelhinha 

preta"  da autora Elizabeth Shaw 

mas com Ilustrações realizadas 

pelos alunos...  

Da Ilustração passamos para um 

painel e ….Ficou brutal! 

A nossa Ovelhinha Preta esteve 

na exposição na sede do agru-

pamento na Becosemana ao 

longo do mês de março no 

âmbito do Eco-Escolas e da 

Biblioteca Escolar. 

https://www.facebook.com/paula.pinto.3591?fref=gs&dti=282454398914860&hc_location=group
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No dia 9 de fevereiro "o S. Pedro", pregou-nos 

uma partida e os mais pequeninos não arrisca-

ram a deslocar-se da escola, contudo foi um dia 

diferente, passado com muita animação e ale-

gria, entre jogos de movimento e muita dan-

ça.  Eis algumas fotos da educação pré-escolar 

Quando regressamos à escola, após o carnaval, 

celebramos o dia dos namorados, com ênfase 

na AMIZADE.  Desenvolveu-se através de uma 

atividade que deu azo a  uma  conversa filosó-

fica muito interessante, falamos sobre os valo-

res e até conceitos,  da amizade, da parti-

lha,  da solidariedade,  da justiça e da honesti-

dade. Da  riqueza desse momento nasceu a -

Teia dos amigos- com direito à reflexão sobre a 

escolha ou não, dos amigos entre o grupo.  

No dia 19 de fevereiro pelas 

14:00h, a higienista Sónia visi-

tou a nossa sala de aula. 

Todos ficámos atentos e apren-

demos um pouco mais sobre os 

cuidados de higiene a ter com 

os nossos dentes, por exemplo, 

temos sempre que escovar os 

dentes durante 2 minutos apro-

ximadamente e bochechar só 

uma vez para deitar a pasta de 

dentes fora. Também não nos 

podemos esquecer de lavar a 

língua. 

A higienista deu-nos os para-

béns por tudo o que já sabía-

mos sobre este assunto e ain-

da por não nos esquecermos 

de lavar os dentes, não só em 

casa mas também na nossa 

escola, após a refeição. A 

higienista Sónia foi também a 

outras turmas e deve ter fica-

do tão contente com os nos-

sos colegas como connosco. 

A história “O pato amarelo e o 

gato riscado” foi o ponto de 

partida para participarmos na 

iniciativa “Resíduos com histó-

rias”. Esta história retrata a 

solidariedade entre um pato e 

um gato que, apesar de serem 

muito diferentes, tornam-se 

muito amigos. 

Recriamos o cenário da histó-

ria com materiais naturais 

(ramos, folhas, caruma…) que 

recolhemos na natureza e 

materiais recicláveis (cartão, 

rolos de papel, rolhas de corti-

ça, tampas…) que trouxemos 

de casa. 

Pintámos o cenário feito em car-

tão, caixas de ovos, rolos de 

papel, pauzinhos… Construímos o 

gato e o pato com moldes que 

contornámos e pintámos, usando 

embalagens de leite, rolos de 

papel e lã. Com as caixas de ovos 

fizemos flores, com os rolos de 

papel montámos uma árvore e 

com as tampas desenhámos 

nuvens e borboletas. 

Realizámos este trabalho em arti-
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culação com a professora de 

Inglês e tivemos a oportunida-

de de recordar e conhecer 

novas palavras em contexto: 

sol (sun), nuvem (cloud), flor 

(flower), borboleta (butterfly), 

gato (cat), pato (duck). 

Todos os trabalhos foram 

expostos no período de 5 a 

9 de março, na EB Luísa, 

durante a BecoSemana da 

Leitura 2018, em articula-

ção com o Projeto Eco Esco-

las. 

Vamos participar no concurso “Conta-

nos uma história!”, uma iniciativa do 

Ministério da Educação que pretende 

desenvolver a criação de projetos que 

incentivem a utilização das Tecnologias 

de Informação e Comunicação, nomea-

damente tecnologias de gravação digi-

tal de áudio e vídeo. 

Ficámos entusiasmados com este 

desafio e a história escolhida para a 

gravação áudio é muito interessan-

te. “Um menino diferente… igual a 

toda a gente” conta a história de 

um menino que não é compreendi-

do e que gosta de “viajar” pela 

cidade de Setúbal. 

Agora vamos treinar a leitura e dar 

o nosso melhor! 
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No dia 21 de fevereiro de 2018, recebemos na nossa esco-

la EB Bairro Afonso Costa a escritora Maria João Lopo de 

Carvalho. 

A escritora realizou duas sessões de divulgação das suas 

obras com as turmas de 3.º e 4.º anos de escolaridade das 

escolas EB Humberto Delgado e EB Bairro Afonso Costa. 

Estas sessões foram do agrado de todos os alunos que 

adquiriram diversas obras da escritora: coleção «Hora H» 

e «7 irmãos». 

Foram momentos muito dinâmicos e 

interessantes. 

No dia 5 de março de 2018, a escritora Sandra Baptista e o ilustrador 

Ricardo Cristas visitaram a nossa escola para realizar duas sessões de 

divulgação da obra: «O gigante que não sabia ler…». 

Foram duas sessões muito animadas e interessantes em que conhece-

mos as personagens da obra e relembrámos alguns locais da nossa cida-

de de Setúbal. 

Todos estiveram muito atento e entusiasmados. 

POR QUE OS PEIXES NÃO SÃO ELETROCUTADOS 

QUANDO UM RAIO CAI NO MAR? 

A água é um ótimo condutor de eletricidade mas, na 

verdade, isso faz com que a corrente elétri-

ca percorra a superfície do oceano, sem que ele che-

gue a penetrá-lo. E, já que os peixes e a maioria dos 

outros animais marinhos passam a maior parte do 

tempo debaixo da água, eles não são realmente atin-

gidos.  

 Areia de estrelas 

Existem mais estrelas no espaço do que grãos 
de areia na Terra. 

 Refrigerante verde 

A Coca-Cola seria verde se não fossem adiciona-
dos corantes. 

 Mel 

A única comida que não apodrece é o mel. 
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RECEITA 

Ajuda o coelhinho a chegar ao ovo da Páscoa Encontra as 7 diferenças que existem nos dois desenhos abaixo 

Soluções: Bota, queixo, guizo, gola, olhos, dedos, orelha 

Ingredientes 

1 Ovo 

Meia maçã 

1 Colher de sopa de coco ralado 

1 Colher de café de canela 

1 Colher de sobremesa de mel ou açúcar de 
coco 

1 Quadrado de chocolate negro 75% cacau 
(opcional) 

Modo de preparação 

 Partir a maçã aos pedacinhos numa caneca. Polvilhar com 
canela, reguar com mel e colocar o chocolate partido aos 
bocadinhos por cima da maçã (opcional). Aqueça no 
microondas durante 30 segundos e mexa com uma colher. 
Junte a gema do ovo com o coco ralado e mexa com a 
batedeira. 

Num recipiente à parte bata a clara do ovo em castelo. 
Envolva cuidadosamente as claras ao preparado da gema e 
da maçã e coloque no microondas durante 40 segundos. 
Retire e deixe arrefecer. Polvilhe com canela antes de ser-

Bolo de maçã em caneca  
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Uma aventura do capitão Mergulhão 

Num dia de primavera, enquanto um capitão navegava 

com os seus marinheiros no mar, encontrou um mapa 

que indicava onde estava o tesouro do incrível capitão 

Água Salgada. 

Os marinheiros navegaram com todas as suas forças, 

até que encontraram o tesouro. Um dos marinheiros 

abriu a arca do tesouro e viu que era um hambúrguer. 

O capitão disse: 

- Este hambúrguer tem um ar delicioso! 

Levou o hambúrguer para o navio e antes de dar a pri-

meira dentada, este começou a falar: 

- Não me cooomas!!! 

O capitão olhou com muita atenção para o hambúrguer, 

que lhe disse novamente: 

- Não me dês uma dentada porque eu não sou de 

comer. Estou fechado neste baú há imenso tempo por-

que um cozinheiro mágico e mau fechou-me nesta arca, 

que veio parar ao mar. Eu sou o capitão Água Salgada. 

O hambúrguer, o capitão e os marinheiros partiram em 

busca de seis alimentos para quebrar o feitiço: duas 

raspas de limão, três raspas de laranja, quatro de pepi-

no, uma de cebola, algas vermelhas e um ovo de colibri. 

 Misturaram todos os ingredientes e deitaram por cima 

do hambúrguer que voltou a ser o capitão Água Salga-

da. 

Foram procurar o cozinheiro mágico e mau. Avistaram-

no num centro comercial e quando este os viu começou 

a fugir. O feiticeiro foi apanhado pela polícia que o 

enviou para uma prisão especial de ferro toda tapada, 

porque podia transformar-se e sair pelas grades.  

Quando a polícia tirou a varinha do bolso do cozinheiro, 

este começou a gritar e foi transformado num mágico 

muito, muito pequenino. 

Passada uma semana, o capitão Água Salgada decidiu ir 

para casa, ter com a sua família que vivia em Inglaterra. 

Nessa noite o capitão Água Salgada perguntou: 

- Não se importam que eu durma cá esta noite? 

- Não, nós não nos importamos. – disse o capitão com 

uma voz forte. 

- Obrigado. 

No dia seguinte, o capitão Água Salgada fez as 

malas. Arrumou a escova de dentes, a roupa, os 

sapatos e o seu livro. 

Antes de o capitão e os marinheiros acordarem, o 

capitão Água Salgada deixou um recado: 

“Peço muita desculpa por me ter ido embora sem 

me despedir. Vou apanhar o comboio, desejo-vos 

muitas felicidades! Capitão Água Salgada” 

Quando os marinheiros e o capitão acordaram 

foram ao seu quarto ver se tinha passado bem a 

noite, mas repararam que ele não estava lá. O capi-

tão Água Salgada tinha-se ido embora. 

Foram à cozinha ver se estava a tomar o pequeno-

almoço, mas não o encontraram. 

Entretanto um dos marinheiros encontrou o papel 

onde estava escrita a mensagem do capitão Água 

Salgada. 

Enquanto o capitão lia o recado, os marinheiros 

choravam. 

A seguir o capitão recebeu uma chamada do capi-

tão Água Salgada: 

- Fui-me embora porque a minha família está com 

muitas saudades minhas. 

- Então, quando é que voltas? 

- Daqui a três meses. Mas podes convidar os teus 

marinheiros para virem cá dormir e jantar. 

- Está bem, vou falar com eles. 

Passado um ano, os marinheiros e o capitão fizeram 

as malas, compraram os bilhetes de avião e reserva-

ram o hotel. 

Fizeram uma viagem muito boa e quando chegaram 

à casa da família 

do capitão Água 

Salgada brincaram 

muito e foram 

felizes para sem-

pre. 


