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EDITORIAL 

 

Terminou mais um ano letivo!  

Ano difícil e de muito trabalho condicionado ainda por algums restrições originadas pela 

pandemia. Esperamos que com o fim das aulas terminem também as restrições e possamos 

finalmente retomar a total normalidade. 

Aproveitamos para agradecer a todos os que connosco trabalharam no sentido de tornar a 

escola um local agradável e profícuo em prol das nossas crianças. 

Desejamos a todos umas óptimas férias e… 

Até Setembro! 
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A árvore de sonhos do 1ºA 

A turma do 1º A, no âmbito da semana dedicada às artes, 

explorou as obras do artista M. C. Escher e, partindo das obras 

visualizadas, deu início à elaboração dos seus própios 

padrões baseados na fauna e na flora. 

 

 

De forma a construir-se uma árvore, cujo o padrão fosse sempre o mesmo, 

elaborou-se um modelo com base nas ideias e sugestões da turma, que 

contemplava flores, pássaros, peixes e mochos.  

 

No decorrer da conceção de cada parte do padrão, 

dirigimo-nos ao exterior da escola e recorremos a 

diversas técnicas de pintura. Inicialmente, houve um 

diálogo onde se debateu quais as técnicas que 

iriamos utiizar.   

 

As técnicas utilizadas foram as seguintes:  

- pintura a aquarela      -  pintura a lápis de cor 

 

- pintura com lápis pastel de óleo                                                   

                                                                                                           Por fim, elaborou- se a àrvore de sonhos do 1º A. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por:  
Turma 1ºA, Professora Sandra Vieira e Estagiária Simone Gonçalves 
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Mas que ano fantástico, o do 2ºA!!! 

Uma página não chega para mostrar tudo o 
que fizemos, mas, pelo menos, dá para 
recordar algumas coisas…. até um piquenique!  

                 Boas férias a todos!!! 
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Ao longo do ano, a turma do 2ºC teve aulas em coadjuvação com a professora Graça Damas, em Artes 

Visuais.  

                      

  

 
Este é o nosso 
trabalho alusivo aos 
Santos Populares! 

Abordámos vários assuntos... 

Ficámos a saber um pouco mais da história de 
Portugal e celebrámos o Dia da Liberdade. 

Uma das atividades no âmbito do DAC foi ouvir a 
história “O Dragão Que Não Gostava de Fogo”. 

        

 
 
 

Este foi 
um dos 

trabalhos 
sobre a 
história. 

 
Em Educação para a Cidadania, entre outros temas, discutimos sobre: 
                                        Saúde                                                             Desenvolvimento Sustentável. 

   
Semeámos tomateiros, transplantámos alfaces e 
levámos para casa para consumir quando tiverem 
crescido. 
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Olá a Todos! 

Com as férias a decorrer, muita brincadeira vão ter.  

Mas, há que exercitar o nosso cérebro. Através da leitura e de jogos de atenção/concentração 

podes fazê-lo. À semelhança do que o 3.º A faz, em sala de aula com a Professora Titular e com a 

Professora Bibliotecária, que é desenvolver o gosto pela leitura e desvendar enigmas e desafios. 

Deixamos duas sugestões de leitura para as férias:  

- “O avô tem uma borracha na cabeça”, de Rui Zink e Paula Delecave, Porto Editora 

- “A Menina Que Não Gostava de Ler”, de Helena Alonso Ribeiro, Chiado Books 

…e ainda uns desafios, para exercitar a vossa cabecinha e não esquecer as aprendizagens que 

fizeram. 
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Mais um desfio, este matemático… 

 
Solução: “A Lua é o satélite natural da Terra” 

 

 

 

 

 

 

 

Boas Férias! 
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Refletir e agir pelo nosso planeta! 
 

É com enorme orgulho que o 3.ºB apresenta um dos projetos realizados durante o ano letivo.  

Com a realização de projetos, os alunos investigam, aprendem e comunicam as suas aprendizagens. O 

3.ºB é uma turma bastante curiosa que gosta de descobrir e procurar responder aos seus interesses e 

curiosidades por meio de projetos. Assim, a partir da leitura da história “Terra! Planeta Fantástico”, de 

Stacy Mcanulty*, os alunos, demonstraram-se preocupados com o facto de os Oceanos terem uma 

importância tão grande na vida humana e serem cada vez mais poluídos. Neste sentido, a turma revelou 

interesse em perceber o que poderia fazer para alterar a situação.  

Primeiramente, através de uma pesquisa realizada em pequenos grupos de trabalho, os alunos foram 

procurar compreender, efetivamente, a influência do Oceano na vida humana. Após as suas 

descobertas, comunicaram-nas à turma da sala em frente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Com a continuação das pesquisas, os alunos descobriram que as sarjetas que tinham dentro da escola 

eram uma entrada direta no Oceano e que, por vezes, alguns alunos atiravam lixo para o chão que ia 

parar às mesmas. Foi assim que os alunos do 3.ºB se voluntariaram para apanhar o lixo do recreio e 

quiseram deixar uma mensagem à comunidade educativa numa das sarjetas da escola. 

  

 

 

 

 

Considera-se essencial levar os alunos a refletir e agir pelo nosso planeta, pois serão futuros 
cidadãos com um papel ativo na sociedade! 

Turma do 3.ºB, professora Anabela Rodrigues e estagiária Inês Esteves 

*Mcanulty S. (2018). Terra! Planeta Fantástico. Nova Iorque: Booksmile. 

Figura 1 – Elaboração de cartazes pelos alunos                                                                            Figura 2 – Comunicação à turma 3.ºA 

Figura 3 – Recolha de lixo do recreio                                  Figura 4 – Pintura de mensagem à comunidade educativa 
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3.º C 
Estas foram algumas ATIVIDADES que realizamos ao longo do semestre! 

      

   

    

 

    

    

 

 

 

 

“Mais um ano a terminar  
Cheio de alegrias e mudanças 

E, por isso, vai nos deixar  
Muitas, muitas lembranças!” 

E estas algumas VISITAS DE ESTUDO que fizemos 

Laboratórios de Ciências da ESO, Animais Exóticos, 

Bombeiros Voluntários de Odivelas, Mosteiro de 

Odivelas, respetivamente. 

 

 

O 3.º C deseja umas boas férias! 😊 

 

“As férias chegaram  

Vamos todos aproveitar 

No próximo ano voltaremos 

Com vontade de trabalhar” 

Projeto “Poupar é Ganhar”     Cravos de 25 de abril      Experiência 

permeabilidade dos solos 
Marcador de livros com 

folhas e flores 
Plantação de alfaces 

 

Jogo do tangram Experiência com ímanes Atividade sobre o livro “O Pássaro da Alma” de Michal Snunit 
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O 3ºD quer partilhar os trabalhos que foi realizando ao longo do ano 

letivo...  

A explorar o nosso tema DAC...o fogo 

                                                          

E ainda mais trabalhos igualmente bonitos: 

                                       

A nossa visita ao Mosteiro D. Dinis: 
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    A nossa mini horta...

 

 

  Para as ferias o 3ºD desafia a fazer um pinguim... 

   

 

Boas Ferias!!!! 
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Para estimular a motricidade fina, 
a autonomia, promover o trabalho 
em equipa e o convívio entre 
todos, as docentes de Educação 
Especial implementaram o dia da 
Culinária (todas as 4ºFeiras). Com 
esta atividade trabalhamos ainda a 
matemática, a leitura e treinamos 
a capacidade de os alunos 
conseguirem esperar pela sua vez 
durante a confeção dos bolos.  

Ao longo do ano letivo foram 
confecionadas várias receitas que 
ficaram deliciosas! Apresentamos 
algumas das que fizeram mais 
sucesso. 

          DIA DA CULINÁRIA 

 

CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM  - CAA  
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[Atraia a atenção do seu leitor colocando uma boa citação no documento ou utilize este espaço para 

enfatizar um ponto chave. Para colocar esta caixa de texto 

noutro local da página, arraste-a.] 

 

A metamorfose da lagarta é das mais ricas e fascinantes da natureza. Uma 

lagarta, lenta, de aspeto uniforme e discreta à sua passagem, dá lugar a uma 

borboleta colorida e vistosa que brilha sem ter luz. Quando um ciclo de ensino se 

inicia da sua base, com crianças ansiosas por encontrar o que não conhecem, 

mas sentem querer conhecer, cabe ao professor trilhar o caminho por onde possam 

dar os seus passos, ora mais devagar, ora mais depressa, mas sempre com a 

descoberta em mente e a vontade de abraçar novos horizontes. 

Terminado esse ciclo inicial e chegada a hora de permitir a sua primeira 

metamorfose educativa, em que largam a referência do professor único e agarram 

com nervosismo e esperança uma nova realidade que lhes diz estarem a crescer.  

John Dewey dizia que “a educação é um processo social, é desenvolvimento. Não 

é preparação para a vida, é a própria vida”. Terminou mais um ano da minha 

vida, vivida em tantas outras e que viagem continua a ser… 

Prof. Tânia Carapito 




