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 A Terra Treme
 No dia 9 de novembro, pelas 11:20h a campainha da escola
tocou longamente. Assim se iniciou mais um exercício de
prevenção de sismos.
A maioria dos alunos já está habituada a estas simulações e
reagiram cumprindo os três verbos que em baixo demonstram.

Dançarinas
 No dia 11 de novembro, o Clube das Ciências visitou as turmas do 1º
Ciclo da PP. Começou na sala do 2º ano com a atividade “Tintas que
dançam”.
Obrigada meninos e meninas pelo carinho com que nos receberam e
pelo entusiasmo com que realizaram, em pares, a atividade.
Ficámos muito felizes com a vossa avaliação de 1 a 5: dois mil milhões!
Professoras Alexandra, Isabel e Mafalda.
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Visita de estudo a TOMAR
”Os alunos do 8.º ano foram a uma visita de estudo a Tomar no dia 16 de
novembro.
Partiram de camioneta e chegaram por volta das 10 h. Começaram por
petiscar qualquer coisa. De seguida foram ao Convento de Cristo. A
janela estava em obras, mas entraram no convento e viram o dormitório
que tinha pequenas camas. Também foram à igreja gótico manuelina
onde estiveram um bocado. Seguiu-se a cozinha e o refeitório.
Quando a fome apertou foram almoçar num jardim, onde partilharam a
comida.
Depois entraram na Sinagoga onde ouviram as explicações de um guia.
Ainda viram uma igreja maçónica onde não entraram devido a um
funeral.
Apesar de o tempo estar chuvoso gostaram de ir à cidade do rio Nabão.
Chegaram a Lisboa cansados, mas contentes.

Texto coletivo do 8ºD
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Algumas atividades que tiveram lugar no
final do ano letivo 2021-22

Alguns alunos de turmas do 5.º
ano, participaram no workshop
“Aprender com Almada Negreiros”,
promovido pelo laboratório
Hercules da Universidade de
Évora, na pessoa da Dr.ª Milene
Gil, onde analisaram os painéis
deste artista existentes na nossa
escola. Aprenderam a técnica
utilizada para a sua execução e
reproduziram-na com a atividade
realizada.                                                                       

Na Biblioteca Escolar 
 estiveram em exposição
trabalhos sobre "Saga",
analisada em Português
do 8.º ano e ilustrada em
articulação com as
disciplinas de Educação
Visual e CEA, do prof.
João Magalhães.                    
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Exposição na Biblioteca de trabalhos realizados por alunos das
turmas de 7º ano nas disciplinas de Educação Visual,
Complemento à Educação Artística (CEA) e em articulação
com o livro "Cavaleiro da Dinamarca" estudado em Português.         

ACV.PT 
”O Projeto ACV.PT., em junho, foi ao
JI POM., dinamizar uma atividade,
durante duas manhãs, tendo como
ponto de partida a leitura do livro "
Aqui Estamos Nós".
Foi um projeto muito gratificante, em
que as crianças se sentiram muito
envolvidas e empenhadas e o
resultado foi bastante interessante.

http://acv.pt/
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O JI POM recebeu também " Os Santos Populares"com várias
atividades de expressão plástica, para decorar o JI e ficou lindo!

Durante o 3.º período, no âmbito das disciplinas de Ed. Visual e
Ed. Tecnológica, os trabalhos realizados pelos alunos das
turmas do 2.º ciclo contribuíram para a decoração de espaços
comuns, através da montagem de painéis coletivos alusivos aos
Santos Populares e um painel para o baile de finalistas.



Os alunos do 7ºano, iniciantes na
disciplina de Francês, escolheram
uma palavra preferida dessa Língua
que serviu para fazer cartazes e
decorar as paredes das suas salas de
aula.
No topo dos "mots préférés" surgem
as palavras: amour, amitié, ami,
famille, solidarité, mère et père.

Le mot préféré

Natal nas portas do CAA
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Painéis de Natal 

A partir de construções geométricas do
desenho de observação, e exploração de
técnicas de expressão plástica nas
disciplinas de EV e ET, de 2.º ciclo e de EV
e CEA, de 3.º ciclo, foram construídas
narrativas visuais alusivas ao Natal,
integrando, também, símbolos de outras
religiões e tradições. A montagem dos
trabalhos executados permitiu a construção
de painéis coletivos que se encontram a
decorar diferentes espaços comuns da
escola, renovando e dando significado ao
espírito natalício.
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Natal na P.P.
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Um 1.º período na Biblioteca Escolar
Outubro foi o Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE), uma
celebração anual das BE em todo o mundo e uma oportunidade para
darem a conhecer o trabalho que desenvolvem e reforçarem o seu papel
como parceiros essenciais para o sucesso educativo dos alunos.

Em resposta a este desafio foram dinamizadas leituras com as turmas, na
biblioteca, de livros do Projeto Janela, patrocinado pela Câmara Municipal
de Lisboa. e outros parceiros, no âmbito da Cidadania e Educação. 

Chegou o mês de dezembro e com ele, a 16.ª Edição do CONCURSO
NACIONAL DE LEITURA e outras novidades!

Em novembro comemorou-se o CENTENÁRIO do
Nascimento de JOSÉ SARAMAGO 
 (16-11-1922 _ 16-11-2022)

Desenvolver a leitura autónoma, a partir das propostas para a Fase
Escolar. Estes são os livros para o 1ºCiclo, 2º Ciclo e 3º Ciclo:
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 Corta-mato
Classificações dos Corta-Mato Escolar realizado dia 29 novembro
Escalão Infantis A - Feminino
1º Lugar - Leonor Vieira - 5º C
2º Lugar - Ukamaka Akunna - 5º C
3º Lugar - Rosa Furtado - 5º C

Escalão Infantis A - Masculino
1º Lugar - Lourenço Gomes - 5º C
2º Lugar - Carlos Matos - 5º B
3º Lugar - Daniel Oliveira - 5º D

 Escalão Infantis B - Feminino
1º Lugar - Julaine Louim - 6º A
2º Lugar - Jaspreet Kaut - 5º A
3º Lugar - Yashfa Noor - 6º A

 Escalão Infantis B - Masculino
1º Lugar - Simão Mendes - 6º D
2º Lugar - Adam Dabo - 6º C
3º Lugar - Prashant Thapa - 7º D

 Escalão Iniciadas - Feminino
1º Lugar - Rita Castelo - 8º B
2º Lugar - Ângela Machado - 8º D
3º Lugar - Aarzoo Patel - 9º B

Cartão Branco (Atitude de Espírito Desportivo e Fair Play) -
Polina Voloshyn (6º B) e Elisa Francisco (6º C) 

 Escalão Iniciados - Masculino
1º Lugar - Martim Oliveira - 9º A
2º Lugar - Leonardo Castro - 9º A
3º Lugar - Paulo Souza - 8º C

 Escalão Juvenil - Masculino
1º Lugar - Al Amin Mahin - 8º A
2º Lugar - Paulo Mesquita - 9º C
3º Lugar - Cristiano Santos - 9º A

Cartão Branco 
 Beatriz Assunção (7º B)  

 As turmas do 3º Ano da PP, RLF e POM, e
as do 4º Ano da PP, RLF e POM também
participaram na atividade. Assim como os
alunos do CAA da PP. Os da RLF tiveram o
seu Corta-Mato no dia 5 e receberam as
respetivas medalhas.


