EBI 1, 2, 3/JI
Vasco da Gama
AAAF-CAF
Espreita para
veres…
O NOSSO JORNAL!

3.º PERÍODO
MIL E UMA
IDEIAS
Olá! Sejam bem-vindos a mais um belo exemplar do
nosso jornal.
Neste 3.º Período vamos partilhar convosco várias
atividades e brincadeiras que realizámos.
Como sabemos ser este o último jornal deste ano
letivo, gostaríamos de desejar EXCELENTES FÉRIAS
PARA TODOS!
Não se esqueçam que para o ano há mais.

EDIÇÃO: ALUNOS
E EQUIPA
AAAF/CAF
EB VASCO DA
GAMA

Projeto SOS Azulejo




No Parque das Nações podemos
encontrar vários géneros de arte,
pretendendo este projeto valorizar a arte
urbana, no caso, a arte do Azulejo. Este
ano recriámos o painel de Hundertwasser,
‘Submersão da Atlântida’, em mais uma
edição do Projeto ‘Ação Escola – SOS
Azulejo’, de sensibilização para os riscos
que o património corre nos dias de hoje.
“Um azulejo é parecido a um quadro:
cortámos papel aos bocadinhos e
colámos, para imitar o da fotografia”
(Gustavo – JI A)

“Eu gostei muito de cortar e colar os
quadrados de muitas cores” (Artur – JI B)

“Este desafio foi difícil, criativo, desafiante
e divertido” (Maria e Miguel – 3.º Ano)



“O nosso azulejo ficou muito giro”
(Vasco - JI A)



Dia da Liberdade – 25 de Abril






Neste dia os militares e o resto da
população revoltaram-se contra o regime
de ditadura e, para o combater, colocaram
nas armas cravos que simbolizam a
liberdade, ficando também conhecida
como a ‘Revolução dos Cravos’.
“Eu tive de dobrar o papel e cortar com a
forma de uma flor. Depois enrolei papel à
volta de um pauzinho e colei a parte de cima
da flor e ficou muito giro” (Sebastião – JI A)
“Fizemos cravos porque é o símbolo do 25 de



Abril” (Vasco)




Dia da Mãe




“No Dia da Mãe damos prendas à mãe porque
gostamos muito dela” (Matilde – JI A)
“Fizemos um bloco de notas para a mãe
escrever as coisas importantes”
(Manuel – JI B)
“A mãe ajuda-nos a fazer tudo e brinca
connosco. Eu gosto muito da minha mãe e por
isso devemos ser amigos dela” (Vasco – JI A)


“Fizemos um CD para a mãe” (1.º A)

“A minha mãe é bonita e eu gosto dela e de
brincar com ela” (Miguel – JI B)

“Divertimo-nos muito a fazer”
(Madalena – 2.º B)

As prendas para o Dia da Mãe ficaram muito
originais!
Apesar de ser uma atividade que demorou
algum tempo a estar concluída, os alunos
Laura, Diogo e Miguel F. disseram que foi
muito divertido e que os pais tinham adorado
a prenda (3.º Ano)

O Dia da Mãe é um dia muito especial, pois é
o dia da pessoa mais especial das nossas
vidas. ‘O meu coração é só teu’; ‘Mãe, só
tenho olhos para ti’” (4.º Ano)




Concurso da EPAL




A água ocupa cerca de 71% do Planeta
Terra. No entanto, apenas 0.77% é
considerada própria para consumo e
todos os seres vivos precisam dela para
sobreviver. Para pouparmos água, não
podemos desperdiçá-la.
Como podemos corrigir os nossos
hábitos?

Na casa-de-banho:
- Tomar duche em vez de banho de
imersão;
- Desligar o chuveiro enquanto pomos o
champô e o gel-de-banho;
- Enquanto escovamos os dentes, fechar
a torneira e encher apenas um copo com
água, para bochechar;
- Quando ensaboamos as mãos devemos
desligar a torneira;
- Não deixar as torneiras mal fechadas;
- Colocar baldes por baixo das torneiras
que estão a pingar e aproveitar essa
água.

“A água faz muito bem à saúde”
(Pedro JI B)
“A água é o melhor do mundo porque faz
bem às pessoas, aos animais e às
plantas” (Francisco JI B)
“Sem água não podíamos dar mergulhos”
(Sofia JI B)
“Nós temos água no corpo e precisamos
de água para tudo, mas ela pode acabar,
por isso temos de poupar” (Manuel JI A)

Na cozinha:
- Não lavar a louça com água a correr:
devemos encher o lavatório;
- Usar pouco detergente;
- Não pôr a máquina da louça e da roupa
a trabalhar sem estarem cheias.
No jardim:
- Aproveitar a água da lavagem da fruta e
dos vegetais para regar as plantas;
- Regar as plantas de manhã ou à noite,
para poupar água que se perde com o sol;
- Lavar o carro com uma esponja e um
balde e não com uma mangueira.
Na escola:
- Não brincar com água.



“Sabem que não vivemos mais de três
dias sem água? A água é um bem
essencial à Vida” (4.º Ano)




Dia Mundial da Dança




Coreografia – Foi uma animação e uma
festa, disseram os alunos








Horta






A atividade foi gira, pois a horta estava
original,
segundo as crianças





Sabias que…

• A salsa é uma planta cujo cultivo se
recomenda seja isolado: ou seja, devemos
usar um vaso somente para esta espécie,
pois, quando plantada junto de outras, a
salsa inibe o seu crescimento;
• Em algumas regiões, o alecrim pode
desenvolver-se até um metro. Devemos
escolher um vaso grande ou um local
espaçoso para plantar esta espécie
(Rosmarinus officinalis);





• A hortelã, os orégãos e o tomilho
beneficiam plantas vizinhas, pois repelem
insetos maléficos, como os pulgões, e
atraem insetos benéficos, como as
joaninhas!



Dia da Europa




Esta atividade foi desafiante, pois tivemos
que pesquisar curiosidades sobre as
bandeiras de alguns países. Gostámos
muito (3.º Ano)

Gostámos muito de desenhar os países
da União Europeia.













Leite ébom!


O 4.º Ano decidiu nomear alguns
benefícios que o leite nos dá. Leite é
BOM!








Dia da Família



“Sinto amor pela minha família”
(João -1.º B)

“Eu tenho o desenho da minha família na
minha secretária” (Margarida – 1.º B)


Como é bom lembrar que a nossa família
é muito importante para nós e que
gostamos muito dela (1.º A)






Marchas Populares






“Gosto muito de treinar as Marchas para
mostrar à família” (André – JI B)



“Fizemos um desenho que representa a
tradição das Marchas da nossa cidade”
(Inês – JI A)



“Gosto muito de marchar e estar vestida com
aquelas roupas” (Madalena – JI A)

As Marchas Populares de Lisboa são uma
das mais antigas tradições na nossa cidade.
Na noite de véspera de Santo António
desfilam pela Avenida as marchas que
retratam o melhor desta, desde as profissões
aos locais mais emblemáticos.
“As Marchas são um desfile pela rua fora. Eu
gosto muito de pertencer à Marcha da nossa
escola” (Joana R. – JI B)








Desafio Continente

As nossas férias!




O 4.º Ano gosta muito do verão, da praia
e do bom tempo. Boas Férias!


A Embaixadora do Continente veio à
nossa escola

















Desafio
 Mensal


Para acabarmos os nossos desafios
mensais decidimos pedir umas quadras
populares…

Marchas
Belém


Concurso de Marchas Infantis de Lisboa
2018


Foi um sábado bem diferente, adorámos este
dia!

“Grande ideia da nossa Sue” (Margarida
Bom)












Até para o ano!
A equipa AAAF/CAF deseja
a todos umas…

Boas Férias!







