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Um certo olhar
Os alunos desenhados pelos alunos

maio de 2016

Dia

No dia 13 de maio, festejámos o Dia da Família. Logo
Logo pela manhã, as famílias vieram à EB
Bom Pastor e escutaram um grandioso coro infantil a cantar Adivinha o quanto gosto de ti,
ti uma
canção de André Sardet. Gosto
osto de ti desde aqui até à Lua…
Quem é que se atreve a falar em desafinações? Foi LINDOOOOO e alguns familiares
ficaram com uma lágrima no canto do olho.

Nos intervalos do almoço e da tarde,
tarde os familiares vieram à escola matar saudades da
infância. Alguns saltaram à corda e soltaram a criançaa que dizem haver dentro de cada adulto.

Ora Zumba… ou Friday Evening Fever
Ao fim do dia, houve uma aula de Zumba, aberta à
comunidade educativa. Muito sucesso e muito estilo!

13 de maio de 2016

Visita
ao
Salão
No dia 12 de maio, fomos visitar a Exposição de Ciências, no Salão Nobre da Esc. Sec.
Carolina Michaëlis.
Vimos um radiómetro solar, um tubo de Newton, um tubo de raios catódicos, um
amperímetro, um dinamómetro,
dinamómetro um aparelho que vamos tentar descobrir para que servirá…
Também vimos fósseis, rochas, corais, esqueletos de animais, uma lampreia e alguns
exemplares de taxidermia…

Nesta visita ficámos a perceber, um pouco
melhor, a diferença entre
peso e massa.

12 de maio de 2016

Tirar um chouriço do nariz

Num texto que estudámos, uma personagem, a Maria, ficou com um chouriço pendurado
no nariz. No final da história, a Maria tira do nariz,
nariz o chouriço. Vá lá…
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JI MIX – Bom Pastor

Dia da Terra
Fizemos uma Terra e aprendemos a tratar bem dela,
porque podemos mudar de casa mas não podemos mudar de Terra.

Cravos de Liberdade
Para
ara fazerem estes cravos precisam de:
papel, tesoura, arame, cola e… concentração.

Jogos do Dia da Família

Na Componente de Apoio à Família,
Família, fizemos estes jogos, que jogámos
com os nossos familiares, no Dia da Família.
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Quem é a melhor mãe
do universo? *

* É a mãe de cada um.
No JI fizemos um livro para dar à mãe. Mas como a vida não é só cultura, também
fizemos um pano pintado à mão, para colocar num tabuleiro. E assim se serve cultura, de
bandeja.
maio de 2016

Mãe há só uma
O professor Armando pediu aos seus alunos que, em casa,
escrevessem um pequeno texto subordinado ao tema: Mãe há
só uma.
No dia seguinte o professor pediu a dois alunos que
lessem os respetivos textos. A menina Renata leu com uma
voz determinada:
- A minha mãe esforça-se
se muito para me dar uma vida boa.
Trabalha muitas horas todos os dias e chega a casa cansada
mas ainda tem energia para me contar uma história, ao deitar.
Quando estou doente, a minha mãe leva-me
me ao médico. Aos
domingos, leva-mee a passear, sempre com o sorriso mais lindo do mundo. A minha mãe é muito
especial. Mãe há só uma!
- Temos escritora – disse o professor Armando.
Depois, foi a vez do Roberto, que leu confiante:
- No sábado, após o almoço, fui com a minha mãe e com o meu mano brincar, à sombra de
um pinheiro, ao fundo do quintal. A meio da tarde, comecei a sentir fome e a mãe disse para eu
ir à cozinha buscar bananas para comermos. Quando cheguei à cozinha, olhei para a fruteira,
fui à janela e gritei: Mãe,, há só uma!

Tubarões de jardim
Já tínhamos visto tubarões no Sea
Life do Porto.
Na visita que fizemos a Serralves,
vimos tubarões de jardim; uma obra de
arte que se chama Perturbarão.
Perturbarão
Pelo tamanho das barbatanas
dorsais, devem ser dos grandes,
grandes e são
três.
E morderão?
maio de 2016

O que diz o tubarão à “tubaroa”?
Tu baralhas-me!

Um pequeno passo para um rapaz,
mas um salto gigantesco para a rapaziada
Estes três alunos foram os primeiros a chegar à
Lua Good Shepeard, recentemente identificada.
identificada
Levaram um pincel e cola, fizeram uns restauros
na superfície lunar e o resultado final vê-se
vê
na
fotografia, abaixo.
6 de maio de 2016

