
MÃOS À HORTAMÃOS À HORTA

Todos nos lembramos das
grandes chuvadas ocorridas
em dezembro passado que
motivaram o fecho da escola
durante duas semanas,
forçando a deslocação das
atividades de férias de Natal
para a EB Moinhos do Restelo. 
Após uma avaliação feita na
altura, concluiu-se que a
solução impermeabilizadora
utilizada (tela líquida) fraturou
abrindo caminho para a
infiltração da água. Durante o
mês de janeiro operou-se a
substituição por tela asfáltica
no edifício do refeitório. Ficou
a faltar  os edifícios das salas
de aula. 
A obra está ainda em período
de garantia, pelo que a
resolução completa dos
problemas de infiltração não
estão dependentes da escola,
mas da entidade promotora
Lisboa Ocidental SRU.

BIBLIOTECABIBLIOTECA

Sabe que a biblioteca da
nossa escola está
integrada na rede de
bibliotecas escolares e
que tem um roteiro de
atividades pensado mês
a mês?
Visite o site da BECRE
para ficar a par de todas
as iniciativas e para
aceder aos vários
recursos partilhados,
desde sugestões de
livros (impressos e
digitais), guias práticos,
videos, documentários 
e ligações a outros sítios
de interesse educativo.
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bem-vindos!
É com muita alegria que
lançamos a  newsletter da
Associação de Pais e
Encarregados de Educação
da EB1+JI Bairro do Restelo.
Queremos levar-vos as 
 notícias da nossa escola e
mostrar as atividades
desenvolvidas pelos nossos
alunos e professores.
Vamos reforçar os laços na
nossa comunidade escolar,
aproximando professores,
alunos, pais e encarregados
de educação, APEE, CAF e
pessoal não docente. 

Mensagem da Associação de Pais e
Encarregados de Educação (APEE)
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Sabe que a nossa escola tem uma horta? 
A Prof.ª Ana Maria Neca é a dinamizadora do projeto e conta
com o apoio da APEE através do grupo "Mãos à Horta". O
objetivo é trabalhar em conjunto para revitalizar o espaço.
Estamos a aguardar resposta à candidatura ao programa
"Horta na escola" da Câmara Municipal de Lisboa. 
Mais novidades em breve! Não perca!

OBRAS NA ESCOLAOBRAS NA ESCOLA

https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/


let´s skate?let´s skate?

sem rodinhassem rodinhas
Integrado no Programa de
Apoio à Educação Física
Curricular dinamizado pela
Câmara Municipal de
Lisboa, os alunos do
primeiro ciclo começaram
no inicio de fevereiro a ter
aulas de bicicleta. 
As aulas decorrem no
recreio, por isso não fique
surpreendido se vir os
alunos a circular de bicicleta  
dentro da escola.
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NA ÁGUA É QUE SE
ESTÁ BEM 

O Programa de Apoio à
Educação Física Curricular
levou, durante três meses,
os alunos do 2º ano e do 4º
ano até à Piscina Municipal
do Restelo para atividades
de natação. 
No passado dia 11 de
fevereiro realizou-se o
Festival de Encerramento
que contou com a presença  
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No próximo dia 4 de março haverá uma aula
experimental de skate para crianças entre os
6 e 10 anos, no skatepark do Vale da
Ameixoeira. 
Esta iniciativa partiu de alguns pais e o
objetivo é dar oportunidade às crianças de
estabelecerem um primeiro contacto com
este desporto. Apareçam!

dos alunos e EE.
Em março inicia-se o 2°
Turno, com os alunos do 1º
ano e do 3º ano.
No acesso às bancadas é
ainda possível ver os
trabalhos - desenhos,
colagens -  dos alunos das
escolas do Agrupamento.
Uma oportunidade para
falar dos oceanos e da
sustentabilidade.

livros livreslivros livres
Está a decorrer uma campanha, com o
apoio da APEE, de doação de livros para a
biblioteca escolar. Estes livros entrarão
num programa de circulação livre,
podendo "voar" com os alunos para
qualquer lado.
Saiba mais no site da nossa biblioteca!
https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/

https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/


LEITURA A PARLEITURA A PAR
Após três anos de pausa devido à pandemia, foi
retomado em janeiro o projeto "Leitura a par" no
Jardim de Infância.
Todas as semanas três crianças, de cada sala,
levam para casa um livro escolhido por elas e
durante o fim de semana lêem em casa
acompanhados. Na semana seguinte cada
criança contará aos colegas a estória que leu! 
Uma iniciativa que promove os hábitos de
leitura, a partilha e os momentos em família!
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MÚSICA PARA TODOS
A convite da Junta de Freguesia de
Belém, o músico Ricardo Reis Pinto,
que também pertence à nossa
comunidade escolar, visitou a nossa
escola no passado dia 3 de fevereiro e
dinamizou uma sessão de música no
ginásio para os alunos do JI. Durante
uma hora, os alunos puderam
aprender músicas novas, cantar e
dançar ao som da viola. Um momento
de muita diversão e partilha que os
meninos adoraram! Espreitem o seu
canal no youtube!
(https://www.youtube.com/user/Ricar
doreispinto)
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DIZER NÃO À VIOLÊNCIADIZER NÃO À VIOLÊNCIA  

  
Dia 30 de janeiro assinalou-se o O Dia Escolar da
Não Violência e da Paz. A comunidade do JI aderiu
ao convite das educadoras para elaborar este
painel de palavras soltas, frases e ilustrações cheias
de força e significado. 
Esta data foi instituída em 1964 em Espanha pelo
poeta, pedagogo e pacifista espanhol Llorenço
Vidal. Foi escolhido este dia como forma de
assinalar o falecimento do pacifista indiano
Mahatma Gandhi.

https://www.youtube.com/user/Ricardoreispinto
https://www.youtube.com/user/Ricardoreispinto


aprender outras línguasaprender outras línguas
No dia 4 de janeiro assinalou-se o Dia Mundial do
Braile. A turma B do 2º ano desenvolveu uma
atividade muito enriquecedora aliando O Dia dos
Reis ao Dia Mundial do Braile. 
É de combinações improváveis que surgem
resultados surpreendentes! Os alunos desenharam
uma coroa de olhos fechados e com a sala no escuro
como que, sentido por momentos, o que é ser
invisual. 
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descobrir o
corpo humano

Algumas turmas da nossa
escola estiveram, no dia 9 de
fevereiro, no CCB para
participar no projeto “O Lugar
do Corpo”. 
A partir da exposição “Dos pés
à cabeça”, o projeto CORPO
pretende explorar com os
alunos vários estágios de
análise, compreensão e
representação do corpo
através da Arte moderna e
contemporânea. O projeto
decorre em 5 sessões que
serão dinamizadas no museu
e na escola, numa lógica de
trabalhos únicos em cada
sessão, para que se
estabeleça uma linha de
continuidade entre si.
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a CIÊNCIA vai à salaa CIÊNCIA vai à sala    
Sabe que a nossa escola 
 participa nos Clubes de
Ciência Viva? Uma vez por
mês, os alunos do 1º ciclo têm
oportunidade de se
envolverem em experiências
num ambiente divertido que
estimula o entusiasmo pela
ciência. São nove atividades
experimentais com a duração
de 60 minutos em sala de aula
dinamizadas por técnicos do
Pavilhão do Conhecimento. O
programa difere entre anos de
escolaridade.   
 

Robô Programador
Ciência Viva 1º ano

mailto:apee.bairro.restelo@gmail.com

