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DIA DA ALIMENTAÇÃO
A turma do 4.ºB festejou o dia da
“Alimentação” no dia 16 de outubro. A turma
fez sumo de laranja com a sala branca do préescolar.

Espremeram

as

laranjas

no

espremedor manual e depois beberam o
sumo. Fizeram uma sequência, pintaram e
ajudaram os meninos do pré-escolar a
recortar.
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PROJETO “CORRIDA DAS
FRUTAS”.
O projeto “Corrida das frutas” é
desenvolvido,

diariamente,

pela

professora Susete na sala de aula.
Iniciou no dia 23 de setembro de 2019.
Até hoje os alunos do 4.ºB trazem
frutas para o lanche. É importante
comer fruta e fazer uma alimentação
saudável.

Aniversário do Agrupamento Álvaro Velho
O Aniversário do Agrupamento Álvaro Velho foi no dia 18 de outubro, na Escola
Básica N.º 1 do Lavradio. Os alunos do 4.ºB divertiram-se, comeram, fizeram jogos,
ouviram música e dançaram.
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Proteger o Planeta Azul
No dia 21 de outubro de 2019 a turma do 4.ºB
participou na ação “Plasticologia Marinha”. Uma
bióloga do Oceanário de Lisboa veio falar sobre
a importância de não atirar lixo para o mar e dos
perigos do plástico na vida dos peixes e plantas
dos oceanos. Os plásticos devem ser colocados
no ecoponto amarelo e não se deve deitar
cotonetes na sanita ou no lixo comum. É um
dever preservar o planeta azul.

Halloween
No dia 31 de outubro a turma do 4.ºB
comemorou o Halloween na escola.
Alguns meninos vieram mascarados,
comeram
doçuras
e
fizeram
travessuras. O Dinis trouxe um bolo
alusivo ao Halloween que estava
delicioso.
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Dia de S. Martinho
No dia 11 de novembro, na escola
N.º 1 do Lavradio, comemorou-se o
S. Martinho. A professora Susete
contou a “Lenda de S. Martinho” e os
alunos fizeram a lenda em banda
desenhada. Fizeram cartuchos para
colocarem as castanhas. À tarde
fizeram o magusto no recreio da
escola. Foi um dia muito divertido.

Dia do Pijama
No dia 20 de novembro comemorou-se o “Dia
do Pijama” na escola. A maioria dos alunos
vieram de pijama. Todos os alunos da escola
cantaram e fizeram a coreografia da canção
“Mundos de Vida”. A turma do 4.ºB ensaiou
muito.

Quando

terminou

a

dança

a

coordenadora colocou músicas para os alunos
desfrutarem do intervalo. Depois propôs um
desfile de pijamas. A turma adorou.
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Ação “Cada gota conta”
No dia 22 de novembro a turma assistiu
à ação “Cada gota conta” da Câmara
Municipal do Barreiro. O Sr. Luís Feijão
explicou que a água é o bem mais
precioso que temos, como é que a água
chega às torneiras e que esta é
ligeiramente alcalina e mineralizada e
que tem sais importantes para o
organismo. São feitas análises à água
todos os dias e é desinfetada para
evitar contaminações.

Ação “Eco Dicas”
No dia 12 de novembro, a turma do
4.ºB assistiu à ação “Eco Dicas” da
Câmara Municipal do Barreiro, na
escola. A senhora falou da importância
da reciclagem e como deve ser feita. A
turma fez um jogo em que a senhora
mostrava imagens e os alunos tinham
que levantar o cartão com a cor do
ecoponto
reciclagem.
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que

correspondia

à

Visita ao Palácio de Queluz
No dia 26 de novembro a turma do
4.ºB foi a uma visita de estudo ao
“Palácio de Queluz”. Aprenderam
como viviam os reis e rainhas, o que
vestiam,

como

dormiam,

como

dançavam,…
Assistiram a uma recreação musical e
a uma dança. Gostaram muito da
visita.

Atividade “Apadrinhamento”
No dia 11 de dezembro, a turma do 4.ºB,
juntamente com os alunos da sala amarela do
pré-escolar

fizeram

a

atividade

“Apadrinhamento”. Os alunos escolheram os
padrinhos/ madrinhas e afilhados/as. Depois
fizeram atividades para se conhecerem
melhor

e

conviverem.

Os

padrinhos/madrinhas sabem que têm que
ajudar e proteger os afilhados/as.
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Ação “Robótica e Programação”
No dia 16 de dezembro, a turma do 4.ºB
participou na ação “Robótica e Programação”
da Câmara Municipal do Barreiro.
Primeiro montaram o “Robô” com legos
seguindo as orientações do tablet. Depois
programaram o “Robô” no tablet e ele cantava
e dançava. Foi muito giro e divertido.

Troca de presentes
No dia 16 de dezembro, a turma
do 4.ºB foi à sala amarela do préescolar realizar uma troca de
presentes e desejar um Feliz Natal
aos afilhados/as.
Ofereceram

uma

bota

para

colocarem a enfeitar na árvore de
Natal e receberam um marcador
de livros muito bonito.
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Teatro de Natal
No dia 17 de dezembro a turma do
4.ºB foi assistir a uma peça de teatro
sobre o Natal, na Casa da Cultura Baía
do Tejo.
Este teatro foi promovido pela Junta
de Freguesia do Barreiro.
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