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O ano letivo 2017/2018 iniciou-se 

com uma grande festa! No dia 14 

de setembro de 2017, para dar as 

boas-vindas aos alunos da nossa 

escola e com o objetivo de anga-

riar mais fundos para equipar a 

nossa escola realizamos uma festa 

no pátio da nossa escola. Tivemos 

muita animação com o músico 

João Carlos, comes e bebes e um 

insuflável cedido por um dos nos-

sos patrocinadores a Happylân-

dia.  

Obrigado pela vossa participação, 

juntos seremos mais fortes!  

A Associação de Pais do Bairro 

Afonso Costa organizou o Cabaz do 

Outono com a finalidade de angariar 

fundos para o Natal. No dia 15 de 

dezembro o Pai Natal vai à escola e vai 

ter a sua casinha... prendas, música, 

animação e um lanche muito gosto-

so! Agradecemos a todos os pais 

que contribuíram e nos ajudaram a 

concretizar este sonho de Natal.  

No dia 13 de outubro de 2017 a ilustradora Graça 

Sant’Ana veio à nossa sala contar a história “ Caiu-

me uma girafa em cima do nariz”. A seguir ensi-

nou-nos a desenhar personagens: a cabeça, o 

cabelo, os olhos, o tronco, as pernas, os braços… 

Nós desenhámos as personagens e demos-lhes 

nomes. 

No dia 13 de novembro aprendemos com a ilus-

tradora a pintar com aguarelas e as nossas perso-

nagens ficaram muito bonitas.  
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Foi com enorme orgulho que a 

Associação de Pais da Escola do 

Bairro Afonso Costa recebeu o 

convite para escrever este Edi-

torial da 3ª edição do Falarocas. 

Sentimos assim, o reconheci-

mento do papel que a nossa 

Associação tem desempenhado 

ao longo dos últimos anos, na 

procura de atividades que aju-

dem a dinamizar a interação 

dos pais e encarregados de edu-

cação com a escola e com a res-

tante comunidade escolar.  

A nossa Associação nasceu da 

vontade e ideias de alguns pais 

e encarregados de educação, 

que rapidamente criaram obje-

tivos a atingir, surgindo assim o 

nosso primeiro evento, o Arraial 

de S. Martinho que foi um 

sucesso! Permitiu-nos não só 

perceber a recetividade da 

comunidade escolar e do bairro 

ao nosso projeto, como ainda 

angariar as primeiras verbas da 

Associação.  

Seguiram-se a festa de Carnaval e 

a festa de abertura deste ano leti-

vo, bem como algumas iniciativas 

como, cabazes solidários e recolha 

de bens para as famílias carencia-

das do Bairro.  

De facto, apesar de sermos ainda 

um grupo reduzido de pais, temos 

já conseguido ajudar a equipar a 

escola com diversos equipamentos 

essenciais à prossecução do seu 

projeto educativo, tais como, 

écrans interativos, equipamentos 

de som, projeto dos tambores, 

entre outros.  

Mas a Associação de Pais pretende 

ainda incluir outros âmbitos de 

intervenção, na procura de melho-

res condições de acesso e utiliza-

ção do espaço escolar. Para isso 

precisamos da ajuda de TODOS e 

gostaríamos de convidar os pais e 

encarregados de educação a cola-

borarem connosco. Enviem-nos as 

vossas propostas ou juntem-se a 

nós para JUNTOS conseguirmos 

uma escola ainda melhor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguimos também, no ano 

passado, convencer o Pai Natal a 

vir até à escola onde pôde pre-

sentear cada aluno com uma 

lembrança útil e deliciosa, que 

fez a alegria dos mais pequenos e 

não só. Será que este ano tam-

bém conseguiremos? Ele tem 

uma agenda tão cheia…   

Nuno Soares 

Pela Associação de Pais 

https://www.facebook.com/
groups/APEEBAC/ 
apeebac@gmail.com  

Nuno Soares 
Pela Associação de Pais 

A nossa escola está inscrita no Programa 

Eco-Escolas 2017/18 e informamos que a 

coordenação está a cargo da Professora 

Carla Messias e  da professora  Paula Pinto. 

Eco-Escolas é um programa internacional 

da “Foundation for Environmental Educa-

tion”, desenvolvido em Portugal desde 

1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações 

e reconhecer o trabalho de qualidade 

desenvolvido pela escola, no âmbito da 

Educação Ambiental para a Sustentabilida-

d e . 

O programa é coordenado a nível interna-

cional, nacional, regional e de escola. Esta 

coordenação multinível permite a con-

fluência para objetivos, metodologias e 

critérios comuns que respeitam a especifi-

cidade de cada escola relativamente aos 

seus alunos e caraterísticas do meio envol-

vente. 

Vamos Reciclar, Reutilizar e Reduzir! 

https://www.facebook.com/groups/APEEBAC/
https://www.facebook.com/groups/APEEBAC/
mailto:apeebac@gmail.com
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A seca é não haver água. As plantas não crescem e morrem. Não se pode tomar banho. (Diogo Cordeiro, AC1D) 

Deixa de haver água na terra e deixa de haver água nas torneiras. (Matilde Soares, AC1D) 

Os animais podem morrer porque não têm água dentro do corpo. (Margarida Paulino, AC1D) 

Nós precisamos de água para beber. (Catarina Baptista AC1D) 

As plantas podem murchar sem água. (Rafaela Cardoso, AC1D) 

Quando as plantas não têm água, murcham. (Lara Santos AC1D) 

Não deixar a torneira aberta. (Filipa Cardinal, AC1A) 

A água serve para tomar banho, lavar os dentes, para cozinhar, para lavar a roupa... (AC1A) 

A chuva é boa porque dá água ao nosso país. A chuva é boa, porque dá água nas torneiras. (AC1D) 

Se não beberes água durante 3 dias, podes morrer. (Inês Rico, AC14) 

Medidas para poupar água: 

 Fechar bem as torneiras, para não ficar a pingar 

 Mandar arranjar torneiras que pingam 

 Enquanto esfregamos as mãos, temos que fechar a torneira 

 Quando lavamos os dentes, devemos molhar a escova, colocar pasta na escova, fechamos a 

torneira e depois voltamos a abrir para bochechar, 

 Podemos poupar água nas descargas de uma sanita, tendo um sistema de poupança de 

água, carregando do botão para fazer a descarga menor. 

 Colocar uma garrafa com areia dentro do autoclismo. 

(Turma AC14) 
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A sala azul, do JI da EB AC, realizou várias ati-

vidades, no âmbito da temática do Hallo-

ween,  trabalhamos, aprendemos e divertimo

-nos imenso.  

Eis algumas atividades realizadas (sempre 

com a intervenção pedagógica que carateriza 

esta etapa da educação): 

Histórias da Bruxa Mimi e outras; dramatiza-

ções; desenho e pintura com aplicação de 

técnicas diferentes; recorte e colagem; pintu-

ras faciais; convívio entre os pares e com 

pipocas; canção em inglês do Halloween; par-

tilha com o 1º ano do 1º ciclo. Enfim tudo 

decorreu com muita doçura e pouquinhas 

travessuras. 

No dia 6 de outubro, a turma AC3A foi visitar 

a casa da cultura. 

Quando entrámos fomos informados sobre 

os vários espaços a visitar e sobre as várias 

atividades a desenvolver. De seguida, fomos 

ao pátio da casa cujo o seu nome é Dimas em 

homenagem a um tocador de acordeão que 

se reunia nesse espaço com outros artistas, 

tais como: Zeca Afonso. 

Fomos visitar a sala de ensaios musicais e o 

estúdio de gravação. 

Estivemos na sala de artes a observar várias 

obras com o pintor que nos explicou cada um 

dos quadros. Também fizemos pinturas e 

montámos puzzles. 

A visita de estudo à Biblioteca Municipal de Setúbal foi 

fantástica. Visitamos todos os espaços, descobri-

mos e exploramos… 

E no final tocamos, sentimos e "lemos" os livros.  
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No passado dia 13 de novembro de 2017, pelas 

9:30h, as turmas AC1A e AC14B, foram visitar a 

Biblioteca Municipal de Setúbal. 

O percurso da escola ao local da visita e retorno 

foi efetuado por um autocarro da Junta de Fre-

guesia de São Sebastião. 

Na biblioteca, visitámos uma sala de exposições, 

onde por vezes há apresentações de livros e seus 

autores; uma Sala do Conto, uma Sala Infantojuvenil 

(a qual poderemos frequentar sempre que desejar-

mos); uma Sala de Audiovisuais e uma sala onde esta-

vam os livros para serem consultados pelos adultos e 

onde, os alunos mais velhos do que nós podem fazer 

os trabalhos de grupo quando solicitados pelos seus 

professores. 

Aprendemos se, formos com os nossos pais e levar-

mos o nosso Cartão de Cidadão e o deles, podemos 

preencher uma ficha para ficarmos sócios e receber-

mos um cartão de leitor. Com este cartão poderemos 

realizar requisições.   

Na escola os alunos de 1º ano ajudaram os alunos de 

4º ano a preencher o Relatório da Visita.. 

A visita a esta Instituição foi muito interessante! 

O projeto “À Descoberta dos Amigos”, desenvolvi-

do na sala vermelha do jardim de infância ao longo 

do primeiro período e em articulação com os 

encarregados de educação e outros familiares, 

teve como objetivo principal o conhecermo-nos 

enquanto grupo e a cada um individualmente, pro-

porcionando momentos de interação bastante 

agradáveis através de um jogo.  

Foi construída uma caixa de correio onde era colo-

cada a correspondência sem que os seus educan-

dos se apercebessem, permitindo o fator surpresa. 

Neste projeto trabalhamos a Área da Formação 

Pessoal e Social, tão importante para o trabalho 

em grupo. 
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O nosso estômago tem de produ-

zir uma nova camada de muco de 

2 em 2 semanas. Caso contrário 

digeria-se a ele próprio. 

Era uma vez 

uma turma de 

2º ano que gos-

tava de ouvir e 

ler histórias. 

Um dia tiveram 

uma surpresa, porque algumas mães vieram contar 

histórias divertidas e ler lindos poemas, «Como 

gosto de ti», «O leão vegetariano», «O tubarão 

com dor de dentes», «O leão e o rato» e «As aven-

turas do Tosca». Os alunos adoraram a surpresa e 

prometeram nunca deixar de gostar de livros.  

Na turma 

AC3B também 

recebemos  a 

família para 

nos ler algu-

mas histórias. 

É sempre tão 

bom!! 

Na turma AC3A recebemos muitos familiares 

para nos animarem com livros diferentes. 

Palavras japonesas de origem 

portuguesa; Botan (Botão), 

Buranco (Balanço), Joro (Jarro), 

Juban (Gibão), Karuta (Carta), 

Kappa (capa), Konpeito 

(Confeito) Kirisutan (Cristão), 

Oranda (Holanda), orugan 

(órgão), Pan (Pão) e Shabon 

(Sabão).  

Galinhas com lóbulos verme-

lhos da orelha põem ovos cas-

tanhos; já as com os lóbulos 

brancos põem ovos brancos 
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RECEITA 

Modo de preparar 

 

Cozinhar a abóbora no vapor. Após cozer espre-

me-la no espremedor. Reserve. 

Na tigela maior bater as gemas com o açúcar e a 

manteiga. Reserve. 

Bater as claras com uma pitada de sal. Reserve. 

Na tigela maior junta-se a abóbora, o amido e o 

coco. 

Desligue a batedeira e junte as claras em castelo 

e o fermento. 

Coloque a massa na forma previamente untada 

com óleo e farinha durante 30 minutos. 

Ingredientes 

4 ovos 

4 colheres de sopa de manteiga 

2 chávenas de chá de açúcar 

1/2 kg de abóbora cozida 

2 chávenas de chá de farinha 

2 chávenas de amido de milho 

1 chávena de chá de coco ralado 

1 pitada de sal 

1 colher de sobremesa de fer-

mento  

Descobre as sete diferenças que existem nas 

imagens. 

Soluções: gaveta de baixo, meias, brilho na manga, sobrancelha, refle-

xo no espelho, dedo e gola. 

  

No quadro abaixo estão escritas 12 profis-

sões.. Encontrarás 9 na horizontal e 3 na ver-

tical. 

Gonçalo Barão, turma AC1C 
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Se eu fosse pianista queria tocar com 

outros músicos numa orquestra. Seria 

divertido ajudar quem precisasse e às 

vezes visitar o hospital e tocar para 

todos os doentes. 

Eu poderia viajar e tocar para outras 

pessoas. Eu gostaria que todos me 

aplaudissem. Laura Silva 

Se eu fosse guitarrista, tocaria uma gui-

tarra elétrica. Eu teria a minha própria  

banda e também tocar em várias cida-

des e países. 

Mas se não conseguisse ter uma banda, 

eu iria tocar sozinho, só com a minha 

guitarra elétrica. 

No entanto, eu iria treinar todos os dias 

para ser o melhor guitarrista do mundo. 

David João 

Era uma vez uma menina chamada Beatriz 

muito bonita. Ela era morena, baixa e magra. 

Tinha cabelo castanho e comprido com madeixas 

loiras. Os seus olhos eram azuis, os lábios grossos 

e o nariz redondinho. 

Um dia, a Beatriz foi ao bosque encantando e 

sentou-se junto a uma árvore.  A árvore tinha um 

tronco colorido com uma porta mágica e folhas 

cor-de-rosa.  

Passados alguns minutos, a menina disse: 

- Quem me dera conhecer a minha avó!  

De repente, a porta mágica abriu-se e a rapariga 

escorregou e caiu. Quando abriu os olhos viu mui-

tas coisas mágicas: borboletas, corações voado-

res, passarinhos a cantarolar, libelinhas a brilhar, 

um unicórnio a caminhar… 

Ela abriu bem os olhos e observou uma senhora 

ao fundo. Ao aproximar-se perguntou: 

- Quem és tu? 

- Sou a tua avó. 

As duas abraçaram-se e dirigiram-se até ao uni-

córnio. 

- Podes levar-nos até casa? – perguntou a meni-

na. 

- Claro.  Subam para as minhas costas. 

Quando chegaram ao destino, o unicórnio repa-

rou que a casa da avó era muito pobre e, então, 

disse: 

- Fechem os olhos!  

O chifre começou a cintilar e zás: a casa transfor-

mou-se numa mansão com piscina. 

- Uauuu! – gritaram as duas em coro emociona-

das. 

A avó e a menina ficaram muito contentes e con-

vidaram o unicórnio para viver com elas.  

O outono está a chegar! 

Uvas prontas para apanhar. 

Tudo coberto de folhas a saltar. 

Os passarinhos a voar. 

Nós a brincar. 

O outono a festejar!  


