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Sair e conhecer
por Luís Baiona (professor de Ciências Naturais do 5.º
ano)
No primeiro dia de outubro, realizámos a nossa primeira saída de
campo

em

Ciências

Naturais.

Queríamos

observar

animais,

plantas e os seus habitats.
Passamos pela E.T.A.R. e reparámos na cor da água que sai da
E.T.A.R., totalmente branca, poluída e mal cheirosa, o que nos
deixou alarmados. Ao chegarmos ao Rio Mira, reparámos que é
muito bonito mas com as suas águas paradas. Do lado debaixo
da ponte parece mesmo um pântano, cheio de plantas e mal se
vê a água. Descemos um pouco mais e encontrámos um rio que
parecia morto.
Ficámos muito tristes com o que observamos.
Gostaríamos de ver o nosso rio limpo para poder nadar nele.

Segunda saída de campo
5.º ano
Na nossa segunda saída de campo fomos
observar o solo perto da escola.
O solo da nossa zona é um solo pobre, com
camadas finas e a rocha predominante é o
xisto, também conhecido por talisca.
Encontrámos também uma montanha de
lixo, na sua maioria sofás e colchões.
Esperemos que não fiquem por ali muito
tempo.

Dia das Acessibilidades
Juntos mudamos vidas!
A atividade proposta pela associação Salvador, com o
intuito de sensibilizar para o dia das acessibilidades para
com a pessoa com deficiência e não só, foi acolhida e
organizada pelo Agrupamento de Escolas de Saboia.

No mesmo dia (20 de outubro), a atividade
foi realizada/dinamizada com os alunos do
Agrupamento

de

Escolas

de

Saboia,

acompanhados pelos professores, os quais
se dirigiram aos estabelecimentos públicos
no

centro

da

Freguesia

de

Saboia,

preenchendo um formulário cedido pela
Associação Salvador.
O evento decorreu como previsto e houve,
por parte dos alunos e dos professores,
bastante

sensibilidade

à

falta

de

acessibilidades que os estabelecimentos
públicos que visitados apresentavam.

No dia 20, pelas 9:30 foi
estabelecida
uma
ligação
online com duração de cerca
de 45 minutos via Facebook na
EB1 do 1.º ciclo de Saboia com
os professores: José Alberto
Rocha, Sílvia Fernandes e
Helena Marinho. Os alunos
assistiram à videochamada
transmitida em direto por
parte
do
Presidente
e
Fundador da Associação, o Sr.
Salvador Mendes Almeida, e
Joana Reis, a mentora de
acessibilidades da associação,
numa palestra como forma de
sinalizar o dia e dar início às
atividades.

Dia Mundial da Alimentação
Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de Outubro, nas aulas de Ciências Naturais
do sexto ano temos falado sobre alimentação saudável e elaborámos uma pirâmide da Dieta
Mediterrânica.
Devemos preferir alimentos da época e que sejam produzidos no nosso país.
Para além da alimentação, devemos manter um estilo de vida saudável, praticando exercício físico
e descansando adequadamente.
Prof. Luís Baiona

Erasmus - Mobilidade à Grécia
Na semana de 22 a 25 de novembro de 2021, a coordenadora do projeto Erasmus+ - C.R.I.O.D., Patrícia Pais e a
Diretora do Agrupamento de Escolas de Saboia, Renata Nunes (Equipa Erasmus+), deslocaram-se, numa
mobilidade, à Grécia, no âmbito do projeto: “C.R.I.O.D. - Common Roots in our Diversity”.
As atividades do referido projeto, iniciado no ano letivo 2019/2020, tiveram que ser adiadas devido às medidas
de contingência da pandemia da COVID 19.
Esta mobilidade, inicialmente prevista para se realizar com alunos, não o foi possível devido ao risco pandémico
que ainda se verifica. No entanto, o projeto foi prolongado por mais um ano letivo (2021/2022), estando previstas
a realização de três mobilidades com alunos, aos países parceiros (Espanha, Inglaterra e Itália).
Durante esta semana, a atividade desenrolou-se sobre o tema “Music without borders”. Foi uma atividade mista
(Blended activity), consistindo numa dinâmica presencial e online, em que os alunos das escolas parceiras
ensaiaram e apresentaram duas músicas, uma do seu país e a de um dos países parceiros. Alunos e professores
de todas as escolas envolvidas assistiram às várias apresentações online. Para além disso, os docentes em
mobilidade à Grécia, visitaram locais marcantes da cultura e tradição grega: Atenas, museu e a Acrópole
(património mundial da UNESCO); Ancient Olympia (local do nascimento dos jogos olímpicos); visita ao centro da
cidade de Patras e visita à adega Achaia Clauss.
A Equipa do Erasmus+
Patrícia Pais e renata Nunes

Concurso de “Calaveras”
No âmbito da celebração do “Día de los muertos”, o docente de Espanhol (Luís
Cansado) desafiou todos os alunos do agrupamento, do Pré-escolar ao 3.º ciclo, a
desenhar e a decorar uma caveira, símbolo desta tradição mexicana.
O concurso decorreu até ao passado dia 26 de outubro e contou com 34
magníficas participações. Durante cerca de uma semana, os trabalhos dos alunos
estiveram expostos na biblioteca da escola-sede. Durante este período, o pessoal
docente e não docente manifestou a sua preferência por um dos trabalhos
expostos através de votação online. Desta votação saíram três vencedoras, sendo
que o primeiro lugar foi atribuído à aluna Caetana Coutinho, do 8.º ano, com a
caveira nº 1 (48,1% dos votos); o segundo lugar pertence à aluna Inês Silva, do 4.º
ano, com a caveira nº 23 (25,9% dos votos); o terceiro lugar foi atribuído à aluna
Diana Silva, do 6.º ano, com a caveira nº 25 (14,8% dos votos).
Todos os participantes estão de parabéns, pois os trabalhos apresentados foram
bastante originais e cumpriram com o principal objetivo do concurso.

As “calaveras” vencedoras:

1.º lugar

2.º lugar

3.º lugar

