
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atividades do clube da saúde 

e do conselho curricular de 

ciências naturais 

 

 Atividades de articulação 

no 1º ciclo 

 

 Dia + 

14 de novembro 

 

 

Cá estamos nós para, neste mês de novembro, trazer novas atividades de articulação que vão 

envolver as diversas escolas do agrupamento.  

 

Comecemos pelo conselho curricular de 

ciências naturais. Como habitualmente, são 

inúmeras as iniciativas previstas, indo desde 

visitas de estudo, à intervenção em espaços 

escolares, à promoção de atividades 

experimentais e à participação no Programa Eco-

escolas. 

Em parceria com o clube da saúde, e 

preocupados com o nosso bem-estar, têm por 

hábito assinalar datas diversas associadas a essa 

questão.  

Em outubro, foi a vez do Dia Mundial da 

Alimentação. Agora, será promovida uma 

atividade, no Dia Mundial do Não Fumador (17 de  

 novembro), em que todas as turmas dos 2º e 3º 

ciclos vão discutir e debater o tema, com 

recurso a materiais elaborados especificamente 

para sensibilização e informação sobre os 

malefícios do tabaco. Para dezembro, fica 

agendada a comemoração do Dia Mundial Contra 

a Sida, destinada aos alunos de 9º ano. Em abril, 

a escolha irá recair no Dia Mundial da Terra, 

tendo por alvo os discentes do 5º ano.  

     Não podemos deixar de referir os vários 

rastreios e campanhas de esclarecimento, que 

vão resultar da colaboração do clube de saúde 

com instituições exteriores à escola.   

     No âmbito da articulação curricular vertical  
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entre o conselho curricular de ciências naturais 

e a Escola Básica de Vila Nogueira, vão ser 

desenvolvidas atividades práticas, no sentido de 

promover o gosto pela ciência e proporcionar aos 

alunos do 1º ciclo experiências educativas 

enriquecedoras do currículo. As atividades a 

desenvolver serão: “Coração ao vivo”, “As 

rochas vão à escola” e “Ecossistema numa 

garrafa”. 

 

      Passemos, agora, aos departamentos do 

pré-escolar e do 1º ciclo, que têm vindo a 

implementar o projeto: “Juntos aprendemos 

mais!”, dinamizando espaços colaborativos e de 

intercâmbio entre estes dois níveis de ensino, 

para que o processo de  transição entre si se 

torne mais harmonioso e a sequencialidade do 

processo de ensino/aprendizagem se torne mais 

eficaz. 

       Neste mês de novembro, as crianças da 

educação pré-escolar e os alunos do 1º ciclo irão 

dar início à iniciativa: “estar em sala de aula”, 

onde um pequeno grupo do jardim-de-infância 

irá estar numa sala de aula do 1º ano, com a 

professora e a sua turma, para viverem um 

momento específico na sala e sentirem a escola 

como um espaço de aprendizagem e de prazer. 

       As turmas do jardim-de-infância da Escola 

Básica da Brejoeira e uma turma de 3º ano irão 

preparar uma dramatização conjunta sobre a 

história “A Menina do Mar”, de Sophia de Mello 

Breyner Andresen. 

       Paralelamente, os alunos do 1º ciclo e as 

 

 

crianças do jardim-de-infância visitam as 

diferentes salas, onde partilham poesias, 

canções, histórias e atividades diversas, … 

entrelaçando saberes…, promovendo a 

articulação entre os diferentes níveis de ensino. 

 

       Terminamos com o Dia Mais, a decorrer no 

próximo dia 14 de novembro. Trata-se de um dia 

em que não há aulas, sendo as mesmas 

substituídas por atividades dinamizadas por 

setores diversos. 

       Ainda que a maior parte das iniciativas seja 

promovida paralelamente, à sua medida, este é 

também um momento de articulação, já que há 

um objetivo comum a todas: o de proporcionar 

aos alunos um dia diferente. 

       Os setores com mais destaque serão os 

clubes. Deste modo, distribuídas por várias salas, 

haverá atividades, sendo as turmas escalonadas 

para participar.  

       Para além dos clubes, haverá 

departamentos e conselhos curriculares a 

organizar iniciativas, no âmbito das disciplinas 

de português, matemática, ciências naturais, 

físico-química e educação em cidadania, entre 

outras.  

       No 1º ciclo, o São Martinho irá merecer 

particular atenção, com a comemoração do 

Magusto e a alusão às lendas e tradições. Na 

Escola Básica da Brejoeira, irão decorrer as 

“Curtíssimas” de cinema e o projeto “Era uma 

vez”, especial Dia Mais, com a participação de 

todas as turmas do pré-escolar e do 1º ciclo.  

 

 

  

 

 

Chegamos ao fim desta Newsletter. Para o próximo mês, cá estaremos com mais notícias do 

nosso agrupamento de escolas e de mais iniciativas que procuram promover um percurso 

articulado para os alunos que o frequentam. 

A equipa 

Ana Paula Vieitos, Sandra Caseiro, Paulo Bonito, Graça Bastos, Teresa Marques e Ana Galrinho 

 


