
Semana da alimentação

Na semana de 17 a 21 de outubro de 2016 foram desenvolvidas, pela Biblioteca Escolar, várias
atividades no âmbito da alimentação saudável.

As crianças das salas do jardim-de-infância do Sabugo
foram convidadas para uma sessão de fruta com livros. As
imagens dos livros confundiram-se com as imagens
elaboradas nos pratos de fruta, as cores e sabores de
frutas e livros misturaram-se, e foi desta forma que as
crianças entusiasmadas devoraram frutas/imagens que
estavam espalhadas pelas mesas.

Foi-lhes proporcionado um momento interessante e saudável
na articulação do prazer da leitura com o prazer de degustar
fruta.

As turmas de 1ºciclo do Sabugo realizaram
experiências no âmbito do projecto Newton,
dedicando-se à exploração das propriedades de
alguns alimentos, na confeção de outros: manteiga e
gomas.

Num contexto descontraído,
finalizaram a tarefa com o momento
da prova dos alimentos, por eles,
confecionados. Foram, deste modo,
realizadas atividades que

proporcionaram aos alunos o desenvolvimento de conhecimentos sobre ciência e alimentação
em simultâneo.



Aniversário da Biblioteca Escolar

No dia 28 de outubro de 2016, na EB1/JI de Sabugo e Vale de Lobos comemorou-se o sexto
aniversário da BE, com a presença de professores, assistentes operacionais, alunos e pais.

Neste evento contamos, também, com a presença
de duas convidadas especiais, Elsa Serra e Carlota
Flieg, que vieram animar a nossa festa. A Elsa
contou a sua história “Monstra” e a Carlota explicou
o modo como as ilustrações foram realizadas e o
livro produzido.

Os pais generosamente prepararam um
abastado lanche e um mega bolo de aniversário.
Todos juntos cantámos os parabéns à nossa
querida BE e
convivemos em volta de
mesas recheadas de
iguarias bem apetitosas.

Houve uma sessão de autógrafos para personalizar o livro e mais
tarde poderem reapreciar a “Monstra”.

No final da manhã, foram todos convidados a ver a
Exposição da Montra, onde se puderam apreciar as
bonitas e criativas Monstras elaboradas pelas Famílias
dos alunos/crianças da escola do Sabugo.

Na hora do chá das cinco, para encerrar este dia em pleno, pais e filhos foram convivas de um
chá com livros, na biblioteca.

E assim foi assinalada
mais uma data
importante da BE,
tornando o dia 28 de
outubro
monstruosamente

divertido e bem animado.



1,2,3… É Natal outra vez

Natal é solidariedade, partilha e união.

Mais uma vez, no mês de dezembro, famílias, professores e
assistentes operacionais da escola do Sabugo se envolveram
na construção coletiva do presépio da escola.

Esta atividade
resultou do desafio lançado às famílias, pelo
segundo ano consecutivo, para a elaboração das
figuras representativas do presépio a partir de
materiais de desperdício.

Toda a comunidade educativa participou com interesse e
empenho e ficou orgulhosa com o resultado alcançado no
projeto realizado,… porque quando unimos esforços,
vontades e afetos conseguimos obter resultados como o
que se pôde vislumbrar no átrio da escola… resultados
que preenchem os corações com sentimentos de
fraternidade e proporcionam a tomada de consciência da
necessidade e importância do “outro” nas relações sociais
e na construção do coletivo….


