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Mais um ano, mais um magusto

Mais um dia de S. Martinho e mais um dia de magusto na escola.
E como é que foi? Foi com castanhas assadas, sumo e muito fumo, claro!
E também com muita brincadeira e mãos enfarruscadas.

11.novembro.2016

Dia Mundial do Origami
No Dia de São Martinho celebra-se o Dia Mundial do
Origami.
Fizemos estes copos que dão para beber água mas
também dão para colocar castanhas.

11.novembro.2016

Presépio e nevoeiro
Temos de volta o nosso Presépio, mais lindo do que nunca!
Temos de volta um moinho, um castelo e um lago com nevoeiro.
Será que também iremos ter de volta o D. Sebastião?

Laboratório Aberto
Começaram as atividades de Laboratório Aberto, do Programa Porto
de Crianças da C. M. do Porto.
A primeira sessão de laboratório, dinamizada pelas cientistas Cláudia
e Daniela, foi dedicada às células animais e às células vegetais. Vimos
células de cebola e “células faladoras”, que quer dizer, células do
epitélio bocal de dois colegas nossos, que quer dizer, células da boca.

16.novembro.2016

O rapaz magro e a rapariga gorda
Era uma vez um rapaz tão magro,
tão magro, tão magro,
que passava sem se molhar,
entre as gotas da chuva.
Era uma vez uma rapariga tão gorda,
tão gorda, tão gorda,
que às vezes, lhe chovia sobre o braço direito,
enquanto o esquerdo apanhava sol.
…
Luísa Ducla Soares

Estudámos este poema e ficámos a pensar:
Quem, de vez em quando, não gosta de passar por entre os pingos da chuva?
Quem, de vez em quando, não gosta de andar à chuva?
Quem, de vez em quando, não gosta de apanhar sol?
Quem, de vez em quando, não gosta de comer uma francesinha?
novembro de 2016

Paranhos

No âmbito do programa Paranhos Sorridente, da Junta de
Freguesia de Paranhos, fomos à Faculdade de Medicina
Dentária do Porto participar num rastreio oral.
Se queres ter dentes fortes como um tubarão, não te
esqueças de fazer a higiene oral todos os dias.

novembro de 2016

Uma história pelo correio

Participámos numa sessão da iniciativa O Porto a ler, da C. M.
do Porto, que teve lugar em Serralves.
As obras de arte contemporânea também falam e também
contam histórias. Nesta sessão vimos obras de arte e ouvimos
histórias.
Visitámos a biblioteca e o cofre. No cofre vimos muitos livros e
um arquivo de filmes de Manoel de Oliveira.
novembro de 2016

Um bosque pelo clima
Esta foi uma iniciativa da Associação de Pais da EB Bom Pastor, em parceria com o Centro de Educação
Ambiental da Quinta do Covelo (C. M. do Porto), com a participação da comunidade escolar/educativa.
Fizemos a plantação de árvores autóctones. Daqui a vinte ou a trinta anos, os alunos que participaram
nesta atividade poderão regressar à EB Bom Pastor e ver como contribuíram para um ambiente melhor. Vai
demorar, mas vai valer a pena.

24 de novembro de 2016

