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12 de OUTUBRO

Na Escola Secundária Luís de Freitas Branco

No dia do patrono da Escola Secundária
Luís de Freitas Branco

VISITE A EXPOSIÇÃO UNESCO
O Património Cultural Subaquático

A bandeira da Escola Azul foi hasteada !

No mês de setembro começaram os projetos da Escola Azul.

Sob a orientação artística do CATL, os 1º e 2º
anos imaginaram, com diferentes materiais, o
fundo do mar colorido, metálico e brilhante.
A leitura da história Risco, o peixe aranha
(ilustrado por Elsa Sé) foi um momento importante
para desenvolver a criatividade.

Na EB
Anselmo de
Oliveira
desenvolve-se
o projeto do
Oceano com
recurso a
materiais
diferentes,
leituras,
desenhos
e outras
expressões
artísticas.

Os alunos do 3º ano,
ao som da música
imaginaram e pintaram,
com aguarela, as
imagens das histórias
do mar.

Na EB Dionísio dos
Santos Matias, o 3ºano
leu histórias de autores
da literatura infantil e
recriou a diversidade
marítima, alertando para
os problemas e riscos
dos plásticos.

As turmas do 3º e 4º ano, da
escola EB/JI Maria Luciana
Seruca , iniciaram as
atividades do projeto Escola
Azul a partir dos meios
aquáticos, nomeadamente os
conceitos de rio, lago, lagoas,

mares e oceanos.

Na aula de TIC,
o 4º ano recriou
uma BD
produzida em
aula, com
recurso ao
programa

Scratch.
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Na EB Joaquim de
Barros começaram as
visitas de estudo à praia
de Paço de Arcos: 1º ciclo
(3º e 4º anos) e 2º ciclo (
5ºA e 5ºB).

1º ciclo: 3ºano na
recolha do lixo…

Os alunos do 5º A estiveram presentes no início da
29ª campanha COASTWATCH 2018-19, sob o tema
"Litoral, património natural" na praia de Paço de
Arcos.Desenvolveram as atividades iniciais previstas
no guião de trabalho preparado para o efeito, no
âmbito do Projeto Escola Azul, uma vez que esta
iniciativa terá continuidade ao longo do ano. Foi
muito motivador e todos aprenderam muito sobre o
espaço que os rodeia, aqui tão perto.

Na Escola Secundária
Luís de Freitas
Branco as turmas do 7º
ano (turmas C,G e F) e
10º ano (A e F)
planificaram os projetos
de cidadania com os
alunos.

O 7ºano, turma G, deu os primeiros passos no
projeto da Escola Azul e decidiu ler um poema
muito antigo sobre uma nau chamada Catrineta.
(…). Também descobriram que da janela da sala
se vê o Forte do Bugio, perto do local onde, em
setembro, encontraram uma nau da carreira das
Índias, submersa há mais de 400 anos! (…)

Ao identificar exemplos
de interações entre os
subsistemas terrestres,
cada aluno do 10ºA fez
uma pesquisa com a
professora de
Biologia/Geologia sobre
uma interação existente
entre o Oceano
(Hidrosfera) e os
restantes subsistemas, e
apresentou-a aos
restantes colegas.

Contacto: rute.navas@aepa.pt

Siga o boletim
GEOTA

Do poema “Nau Catrineta” à
dobragem para um mural.

No dia 28 de setembro
Os dois embaixadores do 10ºF
representaram o projeto Escola Azul
num evento da Oeiras Viva na
Marina: inauguração do veleiro
Anixa II e das suas atividades, no

âmbito do Projecto David
Melgueiro.

