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ECO-DICAS PARA UM NATAL

EDITORIAL

MAIS SUSTENTÁVEL
Caros leitores, sejam bemvindos ao nosso/vosso jornal
escolar ECOS. Voltamos para
um novo ano letivo, no final
deste 1.º período.
Esperamos com este
regresso dar-vos a conhecer
alguns dos acontecimentos e
atividades que ocorreram um
pouco pelos diferentes níveis e
escolas que constituem este
agrupamento. Voltamos com
muitas notícias referentes à
diversidade do trabalho realizado durante este período. Esperamos que continuem a ser do
vosso agrado.
Desejamos a todos os leitores e leitoras um FELIZ
NATAL e um ÓTIMO ANO
NOVO… BOAS leituras para
todas e para todos!

Para ajudar a contribuir para um Natal sustentável, apresentam-se
alguns conselhos simples que permitirão usufruir de um Natal ambientalmente mais correto e economicamente mais são.
- Optar por uma árvore de natal artificial, que pode ser sempre reutilizada, assim como os enfeites de natal;
- Desligar a iluminação da árvore ( e outras) durante a noite ou quando
não está ninguém em casa. Esta iluminação deve ser energeticamente
eficiente, o que é possível escolhendo lâmpadas LED;
- Não comprar azevinho verdadeiro, pois é uma espécie em vias de extinção. Adquirir uma imitação artificial ou criar uma coroa de azevinho através da reutilização de materiais;
- Para a ceia de Natal e na compra dos presentes, dar preferência a produtos nacionais ou regionais(como por exemplo vinhos, azeite, artesanato, doçaria tradicional, frutos secos, etc.), pouco embalados (que misturem menos materiais - papel, plástico, metal), adquiridos no comércio
local e, se possível, de origem biológica;

FICHA TÉCNICA

- Dentro das possibilidades, apoiar alguma campanha de solidariedade
que habitualmente se desenvolve nesta época, para ajudar os mais
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necessitados;
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de sacos possível;

- Para os brinquedos eletrónicos, adquirir primeiro um carregador de
pilhas para que possam funcionar com pilhas recarregáveis que se tornam mais baratas do que as descartáveis e são mais amigas do ambien-

- Levar sacos reutilizáveis para as compras ou utilizar o número mínimo

- Reutilizar caixas e papéis de embrulho de anos ou usar papel reciclado
para fazer os embrulhos;
- Separar todas as embalagens – papel/cartão; plástico; metal – e
colocá-las no ecoponto mais próximo.
Retirado do site da Naturlink: http://naturlink.sapo.pt/Intervir/Artigos-Praticos/
content/Natal-Ambiental--recomendacoes-para-um-Natal-mais-sustentavel?
bl=1&viewall=true
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Jardim de Infância de Pereiras-Gare

No Dia da Ciência 24 de Novembro realizaram-se no JI de Pereiras experiências.
As crianças pequenas são curiosas por natureza. Estão constantemente rodeadas por acontecimentos que as levam a perguntar porquê, o quê, quando e onde. As crianças são cientistas por
natureza. Pretende-se que desenvolvam a capacidade e o desejo de experimentar, observar, dialogar e descrever sobre o que se observou, descobrir e estimular a vontade de saber mais, sobre
as questões que se levantam acerca descoberta e exploração do Mundo
A EducadoraOlinda Gil
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Visita de estudo aos "Chocolates da Beatriz " em Odemira. Decorámos um Pai Natal e um coração. Provámos
grãos de cacau brrr eram amargos! O cacau é um fruto
de uma árvore, o cacaueiro que existe no Brasil e América Central.

O Dia do Pijama. "Devemos ajudar os meninos e famílias que têm de estar longede casa durante muito tempo".

A pintar pedras com os amigos do 1º ciclo.

Será que o Pai Natal recebeu as nossas cartas?

A Hora do Conto com a Manuela

A Expressão Motora com a Nádia.
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Visita de D. João Marcos
e o olhar dos alunos
As comunidades de Luzianes, Saboia, Sta Clara e Pereiras tiveram a visita de D. João Marcos
que também crismou vários jovens e adultos
na Igreja de Saboia. D. João é bispo mas tem
também uma grande paixão pela arte e é autor

bém ao Lar visitar e rezar com os idosos.
(Emile Bégin)
O nosso bispo veio visitar a nossa pequena
aldeia

de grandes obras de pintura.( Juliana Coelho
9º Ano).
Tudo começou dia 1 de Novembro quando
quando D. João chegou para vir fazer a Missa e
ficar uma semana. Visitou as escolas, juntas de
freguesia, Lar e Agrupamento de Saboia para
conhecer estas terras e pessoas. Veio à minha
escola de S. Clara, perguntou o nome a todos e

e veio à escola dar uma palestra a todos
os que estavam interessados. (Marco , 7º Ano)
O Bispo D.João esteve em Saboia para responder às perguntas dos alunos num encontro
realizado no auditório. Depois de tal atividade
dirigiu-se ao Lar para conviver com eles. O bispo é descrito por todos como “simpático, amigável e talentoso”. (Tomás ,8ºAno)
Para mim o Sr. Bispo é artista nas coisas de
Deus e na relação com tudo e todos por isso é
pintor, fotógrafo, amigo… (Ir. Ascensão
EMRC). Agradeço de coração a participação de
todos.

disse que era nosso amigo. Ele veio como
mensageiro de Jesus. Nós gostamos muito
dele. O Sr. Bispo é muito simpático. Tirou
fotos e nesse dia, eu Pedro fazia 9 anos e ele
abençoou-me. Ele é muito amigável e bom
bispo. (Pedro - S.Clara)
O Sr. Bispo veio à Escola de Saboia visitar os
alunos, dialogar com eles e esclarecer algumas
dúvidas. Vimos algumas obras suas. Foi tam5

pré-escolar

Agrupamento de Escolas de Saboia

6

1.º ciclo

Agrupamento de Escolas de Saboia

7

1.º ciclo

Agrupamento de Escolas de Saboia

Dia Mundial
da Alimentação

EXPERIÊNCIAS
Durante este período os alunos do 1º ciclo e da
educação pré-escolar fizeram algumas experiências.
Em outubro para comemorarmos o Halloween fizemos a “Torre de Líquidos” e a
“Lava” e os alunos do Jardim de Infância apresentaram a experiência com o balão que enche
porque a reação entre o vinagre e e o bicarbonato de sódio liberta dióxido de carbono.
No dia 24 de novembro comemoramos o
Dia da Ciência. A Isa e o Jatayu ensinaram-nos
a fazer cristais de açúcar e o Caylan e o Diogo
apresentaram a experiências com objetos que
flutuam e que não flutuam e ficámos a saber
que os objetos que flutuam são menos densos
do que aqueles não flutuam.
Os meninos do jardim-de-infância ensinaram-nos a fazer pega-monstros.

No dia 16 de outubro, os alunos das
Escolas Básicas de Luzianes-Gare, de Saboia e
de Santa Clara-a-Velha foram a Pereiras para
comemorarem o Dia Mundial da Alimentação.
Só depois dos grupos formados é que
começamos a fazer as atividades como o jogo
da pirâmide alimentar, onde tínhamos que
colocar os alimentos nos grupos corretos, a
árvore dos alimentos e a oficina das sensações,
onde com os olhos vendados provávamos um
alimento e tínhamos que adivinhar o nome
dele e ainda com olhos tapados apalpávamos e
cheirávamos um fruto para descobrir o nome.
Também fizemos quadras, puzzles e piza
de fruta que foi muito engraçado pois tivemos
que estender a massa, colocar a fruta em cima
e pôr no forno.
Era uma hora quando fomos almoçar
sopa e massa com hambúrguer. A sobremesa
foi morangos. Depois fomos brincar e estávamos a brincar quando chegaram as nossas
pizas, que estavam muito boas.
Quando chegaram as carrinhas fomos
para a nossa escola.
Foi um dia muito divertido.

Diogo - 4.º ano e Francisco - 2.º ano EB Luz.

Torre de Líquidos

Isa - 4.º ano EB de Luzianes
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a palavra

Flutua/Não flutua

Lava

Flutua/Não flutua

Experiência do Balão

Sessão com a GNR
No dia 8 de outubro os alunos do primeiro ciclo e o jardim-de-infância foram ao Centro
Social de Luzianes-Gare para assistirem a uma
sessão com a GNR.
Na sessão o cabo José falou sobre segurança e sobre burlas e alertou-nos para não
falarmos com pessoas estranhas mesmo que
elas nos digam que são amigas dos nossos
pais. Também falou que não se deve deixar a
chave na fechadura, nem deixar as janelas
abertas quando saímos da casa mesmo que
seja só por pouco tempo.
Também ficamos a saber que vai haver
uma nova nota de 20 euros
Foi uma tarde onde aprendemos muito.

Cristais de Açúcar

Paul e Jatayu—4.º ano EB de Luzianes
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DIA DOS DIREITOS
HUMANOS
No âmbito da Comemoração do Dia Internacional
dos Direitos Humanos foi realizada, no dia 10 de
dezembro, uma atividade interdisciplinar que
incluiu todos os alunos dos 2º e 3º ciclos.
A atividade teve início às 15h30 no Auditório, com
a apresentação dos trabalhos realizados pelas turmas.
A turma do 5ºA dramatizou o conto “Meninos de
todas as cores” de Luísa Ducla Soares.
A turma do 6ºA apresentou um resumo do livro:
“Brasil, Brasil!”, de Ana Maria Magalhães e Isabel
Alçada, focando o tema da tortura. Também elaborou desenhos alusivos aos artigos da Declaração
dos Direitos Humanos.
O 7ºA recitou um poema do “Livro dos Dias” de
José Jorge Letria e cantou o poema “Lágrima de
preta” de António Gedeão.
O 8ºA apresentou em PowerPoint sobre os trinta
artigos que constituem a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
A turma 9ºA elaborou trabalhos acerca dos contrastes existentes nas condições de vida entre os
países ricos e os países mais pobres, focando as
desigualdades económico-sociais entre os povos.
Por fim, o convidado da Associação SOS Racismo,
José Falcão, deu uma pequena palestra sobre direitos humanos, racismo e outros temas relacionados, respondendo às diversas questões levantadas
pelos alunos.
Prof. Susana Prazeres
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HALLOWEEN
Na semana de 26 a 30 de outubro de 2015, viveram
-se momentos “assustadores” nas escolas do Agrupamento de Saboia!
Todos os alunos e crianças do pré-escolar participaram em diversas atividades realizadas no âmbito da comemoração do “Halloween”/Dia das Bruxas. Desde a decoração das salas de aula, escolas,
elaboração de molduras alusivas ao tema, jogos e
músicas fantasmagóricas até ao concurso de vassouras, chapéus e abóboras. Neste concurso foram
vencedores a aluna Cibele Rodrigues Afonso, do 3º
ano, da Escola Básica de Saboia nº2, com a melhor
vassoura e o aluno Diogo Martins da Silva, do 2º
ano, da Escola Básica de Santa Clara-a-Velha, com
a melhor abóbora.
O Departamento de Línguas
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HALLOWEEN
NAS AEC - 1.º CICLO

12

Agrupamento de Escolas de Saboia

biblioteca

Dia das Bibliotecas Escolares
26 de Outubro
A Biblioteca Escolar de Saboia comemorou este
dia com uma atividade enriquecedora de incentivo
à leitura. Promoveu a “Hora do Conto” na BE com
a leitura e dramatização do livro “A Bruxa Mimi e a
Varinha Mágica”. A recriação e ilustração do livro
coletivo, contou com a participação de todos os
jardins-de-infância do agrupamento, teve a presença dos alunos da escola do 1º ciclo de Saboia.

Prof. Bibl. Manuela Mendonça
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Mês das Bibliotecas Escolares
Atividade desenvolvida pela BE em articulação
com a docente de línguas e o docente de expressão
musical da turma do 6º ano, integrada no mês
Internacional das Bibliotecas Escolares. Promoveu
a produção de entrevistas, poemas, e apresentação de trabalhos em power-point , acompanhados
de um momento musical dedicado aos idosos do
Lar D. Ana Pacheco, que estiveram presentes na
BE para um encontro intergeracional.
Prof.Bibl. Manuela Mendonça

Comemoração do Dia
da Alimentação
O desafio da Biblioteca Escolar foi para que os alunos produzissem quadras relativas ao tema.
Os alunos do 9º ano mostraram a sua criatividade:

Uma alimentação saudável
É a melhor coisa que podemos ter
Para sermos crianças fortes
E termos saúde para crescer

Quando como bróculos
já não preciso de óculos,
também faz bem ao coração,
isso é que é uma boa alimentação

Margarida Cortes n.º 8 – 9º Ano
Rosie Toyne - n.º 14 - 9º Ano

Para a gordura não acumular
Exercício físico deves praticar
Para uma alimentação equilibrada
Come comida variada.

Uma boa alimentação
Mas com moderação
Porque tudo exagerado
Faz nos sofrer um bocado!
Paula Fraustein n.º 11 - 9º Ano
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com entusiasmo.

Mês Internacional

As equipas com as três melhores classificações

das Bibliotecas Escolares

foram:
1º lugar: “Os vencedores”- André Costa,

– Bibliopaper

Daniela Silva, Leonardo Guerreiro e Manuel

No âmbito do mês internacional das Bibliotecas
Escolares a equipa da
biblioteca dinamizou um
bibliopaper com as turmas dos 7º, 8º e 9º anos
de escolaridade, nos dias
22 e 29 de outubro.
Esta atividade foi importante para os alunos
valorizarem o espaço da
biblioteca, como local de
promoção das aprendizagens através da leitura e da pesquisa de

Cheta – 8ºA

informação, entre outras atividades didáticas.

2º lugar: “Fijuro” – Filipe Vicente, Juliana Coe-

Os alunos aderiram de forma bastante positi-

lho e Rosie Toyne – 9ºA

va, tendo realizado todas as tarefas propostas

3º lugar: “Os coxos” – Carolina Oliveira, David
Pedras,

Henrique

Martins e Simão Bernardino – 7ºA
Parabéns a todos os
participantes!

A Equipa da BE
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1 de dezembro - Dia Mundial Luta contra a SIDA

Brigada da Saúde
- equipa “RMRML”

Para o ultimo trabalho do 1.º período o nosso grupo fez uma apresentação às turmas do 5.º e 6º
anos onde tentamos esclarecer algumas dúvidas
acerca da SIDA, por exemplo, explicar o que é a
SIDA de uma forma simples e clara.

No âmbito da disciplina de Ciências Naturais foi
proposto à turma do 9.º ano, pela professora Rosália Ribeiro, a sua participação no projeto “Brigada
da Saúde”, que tem como objetivo promover a
saúde na nossa escola.
A turma está dividida em 4 grupos, sendo que cada
grupo deve sinalizar datas ao longo do ano relacionadas com questões da saúde, promovendo campanhas de informação e sensibilização e alertando
a população para preservarem a sua saúde.
O nosso grupo é constituído pela Mara, a Margarida Cortes, a Luana, a Rita e a Rosie.
Durante o primeiro período sinalizamos várias
datas promovendo diversas iniciativas e ações.

No próximo período, tentaremos continuar a contribuir para promover saúde na nossa escola!
Mara Silva, Margarida Cortes, Luana Silvestre, Rita
Vicente e Rosie Toyne (9.ºA)

Equipa “Trio + Saúde”

16 de outubro - Dia mundial da Alimentação

Este ano letivo a professora Rosália Ribeiro propôs
-nos alguns trabalhos no âmbito Brigada Da Saúde, com objetivo de chamar a atenção dos alunos
para alguns problemas de saúde.
No primeiro trabalho no Dia Mundial da
Alimentação, no dia 16 de Outubro, o grupo Trio +
Saúde teve a ideia de atualizar o placar “De olhos
na Saúde” com vária informação sobre a alimentação saudável e o cuidado a ter com a saúde.
Nesse placar encontravam-se várias perguntas às quais os alunos podiam responder. No
final os 3 alunos que se empenharam mais em ter
um bom resultado foram premiados.
No segundo trabalho no Dia Mundial do
não fumador dia 17 de Novembro o grupo Trio +
Saúde voltou a atualizar o placar de olhos na saúde
com o mesmo objetivo, chamar a atenção dos alunos com várias informações sobre o cuidado a ter
com a Saúde quando se fuma. Nesta atividade,
também desafiamos os nossos colegas com algumas questões e tivemos muitos alunos do 2º e do
3º ciclo a participar com muito entusiasmo por
acharam ser uma boa ideia.

O primeiro tema escolhido foi o dia da alimentação, onde tivemos a ideia de fazer vários cartazes
com imagens e frases muito explícitas e diretas
com informação e curiosidades sobre os cuidados a
ter com a nossa alimentação que distribuímos pela
escola.
Também apresentamos uma pequena peça de teatro às turmas do primeiro ciclo e pré-escolar de
Saboia, em que tentamos passar algumas informações mais básicas acerca do que é uma alimentação saudável. Tivemos bastante atenção para a
forma como íamos comunicar com um público
mais novo e os nossos colegas estiveram muito
atentos e participativos.
Depois do teatro, promovemos um jogo sob a forma de um “trivial” ao ar livre com questões sobre a
alimentação.
17 de novembro - Dia Mundial do Não fumador
No dia do não fumador decidimos fazer a gravação
para passar na rádio da escola sobre o tabagismo e
os problemas relacionados com o tabaco. Na gravação sitamos várias consequências de fumar, e
discutimos também as razões pelas quais as pessoas fumam. Este programa passou na rádio da
escola 2 vezes. Correu bastante bem!

Celine Mesecke, Daniela Gonçalves e Juliana Coelho (9.ºA)
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das imagens sejam nojentas”. Outros indivíduos
interrogados acharam-nos simplesmente
“fantásticos”.
Iremos continuar a veicular informação através
destes cubos. Fiquem atentos!
Paula Fraustein, Lennart Köhnke, Natacha Bradter
e Sebastião Lichetenberger (9.ºA)

Equipa “Paula & Co.”
Este ano, a professora Rosália Ribeiro propôs-nos
alguns trabalhos a realizar no âmbito da Brigada da
Saúde, com a finalidade de alertar a comunidade
escolar para alguns problemas de saúde.
Tivemos a ideia de construir três cubos com as
informações afixadas.
O primeiro trabalho foi no âmbito do dia Mundial
da Alimentação, no dia 16 de outubro.
O segundo trabalho foi relativo ao dia do Não
Fumador, no dia 17 de novembro.
Foram interrogadas algumas pessoas da escola
sobre a opinião delas sobre os cubos.
Nem todas as pessoas tinham reparado neles, ao
contrário de outras que disseram o seguinte:
“tinham informação útil, mas poderiam ser mais
elaborados”, outros acharam que “foi uma ideia
gira”, que “atrai as pessoas, mesmo que algumas
17
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As águas são mexidas, o topo da falésia é elevado por
dunas de grandes dimensões.

Saída de campo a Almograve e à Herdade da Casa Branca

As Poças de Marés são poças que ficam entre as rochas,
Na visita de estudo a Almograve, no dia 18 de novembro quando a maré baixa.
de 2015, alunos do Clube dos Cientistas Ambientais, dos
6ºA, 7ºA e 8ºA, apanhamos lixo da praia, observamos as As poças podem conter habitats de alguns animais, que
têm de estar adaptados para ficar debaixo de água,
rochas, poças de marés e os seres vivos que aí vivem.
quando a maré está alta, e quando a maré baixa, estes
Na praia da Foz dos Ouriços para além de apanhar lixo,
animais a fora de água. Por isso, também têm de estar
observamos aspetos da paisagem geológica e a vegeta- adaptados a essa situação e no verão aguentarem estar
ção.
expostos ao sol e ao calor.

Alguns animais que habitam nas poças de maré de
Almograve:

Limpeza da praia - Foz dos Ouriços:

-Caranguejo, -Lapa, -Caramujos , -Mexilhão, -Estrela-domar, -Ouriço-do-mar, ...
A chegada à praia Foz dos Ouriços, foi por um atalho
pelas dunas e a descida foi feita também por um atalho,
mas mais íngreme. Quando chegámos vimos uma ribeira
Caça às “tampinhas” na Herdade da Casa Branca
que desagua no mar.
A praia estava cheia de lixo, objetos de plástico, esferovi- E por fim, depois do almoço fomos à Herdade da Casa
Branca, conhecido por se tratar do local onde acontece o
te, redes, vidro, rolhas, etc.
festival Meo Sudoeste. Onde todos anos milhares de
Fomos limpar a praia para que o lixo não mate pessoas vão para se divertir. Também costumam ir
os animais e prejudique as plantas, e para que não famosos.
fique tão poluída pois ninguém gosta de ir a uma praia e
tomar banho numa água poluída.
Porque tal como nós os animais precisam de água para
sobreviver, e se continuarmos a poluir vamos matar o
nosso planeta
As pessoas deviam de ter mais cuidado para não deitar
lixo nas praias, nas águas, nas ruas…etc.!
Aspetos característicos da paisagem geológica

Fomos apanhar “tampinhas” de plástico, fizemos

As rochas da praia Foz dos Ouriços, são rochas metamór- equipas e cada equipa levou um saco para fazer a
ficas.

recolha de tampas que se encontravam espalhadas
Observamos que pelas rochas escorria água, e que há pelo chão.
mais de 3 mil milhões de anos a água tapava as rochas.

Havia também muito lixo, mas o objetivo era ver

Essas rochas ao longo do tempo sofreram alterações, por qual equipa recolhia mais “tampinhas”. Depois
exemplo dobras:
todas as tampas que foram recolhidas pelas equipas
Observação
das
Poças
de
M a r é s vão ser enviadas para serem utilizadas para adquirir
As Poças de Maré que observamos, estavam na Praia de cadeiras de rodas, para quem necessita.
Almograve, também conhecida por Praia Grande.

Íris Lourenço Nº: 5 8ºA
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A Restauração da Independência foi recordada no
dia 1 de dezembro, neste agrupamento, por duas
alunas do 6º ano, com a declamação de um poema,
cujo autor é Zé Rimas e foi retirado do seu blog, o
qual foi lido por todas as turmas, desde o préescolar ao 3ºciclo. Fica aqui a transcrição do mesmo.
Do nevoeiro não veio
quem chamavam o Desejado
deixando ao sabor alheio
um Portugal humilhado
Vieram então os Felipes
cá sempre em grau abaixado
deixando com vigarices
o Luso povo enganado
Fazendo jura em Tomar
de privilégios e riquezas
o primeiro a governar
nem foi muito de avarezas
Mas o segundo começou
a boa gente a usurpar
todo o ouro nos roubou
sobre ameaça de matar
E o terceiro dos gestores
quis Portugal agregar
com ajuda dos traidores
e de Espanha governar
Contados cem por três vezes
mais de sessenta se juntaram
os anos em que burgueses
e fidalgos se revoltaram
Pegaram no Vasconcelos
e pela janela o atiraram
pois serviu com grandes zelos
os que quase nos mataram
E é assim restaurada
a nobre Lusa Independência
ainda lutando alguns anos
contra a hispânica insistência
PUBLICADA POR
ZÉ RIMAS
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A Restauração
da Independência
- 1 de dezembro

última

Agrupamento de Escolas de Saboia

Foi com grande entusiasmo que os alunos do
agrupamento abraçaram o desafio das disciplinas de EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA, transformando em lazer os
conteúdos trabalhados para esta quadra Natalícia.
Os trabalhos do 5.º ano fizeram a delícia de
pequenos e graúdos, deixando a escola ternurenta com os mimos dos bonequinhos de neve,
feitos com peúgas e arroz. Os trabalhos de 6.º
ano, coroas de Natal elaboradas com rolhas de
cortiça, aprofundaram a reciclagem e deram
vida a cada uma das portas da nossa escola,
deixando harmonia e um espírito incrível.
Prof. Márcia Diogo Saraiva

FELIZ NATAL E BOM ANO NOVO !
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