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o mural das emoçõeso mural das emoções
No dia 14 de fevereiro
comemorou-se o Dia dos
Afetos. Nesse âmbito, foi
construído um Mural das
Emoções. Todos os anos e
todas as salas participaram
com frases, palavras e
ilustrações sobre o amor, a
amizade e a felicidade. "A
aprendizagem não é apenas
um processo cognitivo, é
também afetivo", já dizia Lev
Vygotsky psicólogo e
Pensador. O mural das
Emoções está exposto na
parede de vidro da biblioteca
para que todos se lembrem da
importância da relação com os
outros.

março 2023março 2023

olá  primavera
Nesta edição, começamos
por agradecer aos pais e
encarregados de educação.
Agradecemos também ao
corpo docente e auxiliares!
É bom sentir que estamos
empenhados em partilhar
notícias da nossa escola. 
Em março, destacamos a
animação carnavalesca, a
expressão dos afetos, as
visitas de estudo, a sessão
de simulacro, entre outras.
Sigam também as nossas
redes sociais. E partilhem!
Continuem a partilhar as
vossas opiniões, sugestões
e preocupações por e-mail
apee.bairro.restelo@gmail.c
om. JUNTOS, conseguimos
mais e melhor!
Associação de Pais e Encarregados de
Educação (APEE)
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O Projeto de Recolha de Tampinhas no Agrupamento de
Escolas do Restelo associou-se ao Rotary Club de Oeiras. 
A dinâmica visa recolher tampas de plástico usadas que
serão encaminhadas para o “Banco de Cadeiras de Rodas”.
Desta entrega tem resultado a atribuição de cadeiras de
rodas a instituições e pessoas individuais. Apelamos à
comunidade escolar que continue a apoiar esta causa. 

livros à soltalivros à solta
Decorre até 10 de março,
a campanha “Dá asas a
um livro que gostes”.
Esta ação apoiada pela
APEE surgiu no âmbito
do programa anual de  
 circulação  livre de livros
partilhados da biblioteca
escolar . Deixem a vossa
doação e a vossa
andorinha decorada na
caixa localizada na
portaria! A par da
campanha, foi dinamiza-
da, na praça em frente à
escola, uma atividade de
pintura de andorinhas.
Os alunos que quiseram
pintaram andorinhas, as
quais serão penduradas
no próximo dia 10 de
março.



pedalar para a EB restelopedalar para a EB restelo  

preparados!preparados!  
No passado dia 24 de
fevereiro, entre as 10 e as
12h, realizou-se o 1º exercício
de evacuação interna, em
caso de explosão. Trata-se
de um exercício que visa
testar o Plano de Segurança
Interno em situação de
emergência, bem como,
adquirir práticas de
segurança,  identificar e
reduzir os riscos de
ocorrência de acidentes em
contexto de emergência
real. O simulacro foi
realizado pelos alunos do
jardim de infância e do 1º
ciclo. 
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é carnaval,
ninguém leva a mal
No passado dia 17 de
fevereiro, os alunos foram
surpreendidos com a visita do
Palhaço misterioso, a Lolita,
um momento dinamizado
pelas educadoras! Houve
muitas palhaçadas e os
miúdos adoraram, mas a
verdadeira identidade deste
palhaço ainda não foi
descoberta! Quem será? 
Houve ainda um desfile
protagonizado pelos alunos
do 1ºciclo.
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Às quarta e às sextas-feiras, há
alunos que chegam à escola de
bicicleta! Com os pais a
acompanhar durante o percurso
pré-definido, o comboio das
bicicletas cumpre diariamente o
objetivo de promover a
comunidade, a mobilidade  

Também está patente na
biblioteca uma exposição
de máscaras. A sua história
é muito antiga! Eram
usadas em rituais, depois
em peças teatrais como
reforço das emoções. Hoje
são o símbolo do Carnaval e
são das atividades mais
escolhidas pelos
professores. Estas foram
feitas com a colaboração
dos pais dos alunos do
1ºciclo.

sustentável e a valorização do
uso autónomo da bicicleta no
dia a dia. A participação é
gratuita. Para saber mais,
visitem : https://www.lisboa.pt/
cidade/mobilidade/escolar/com
boios-de-bicicleta .

ERRATA: 
O palhaço misterioso, que se
chama Lolita, foi iniciativa das
educadoras do JI, no dia 17 de
fevereiro e não dia 20, nas férias
AAAF/CAF , como notificado
anteriormente. 

https://www.lisboa.pt/cidade/mobilidade/escolar/comboios-de-bicicleta
https://www.lisboa.pt/cidade/mobilidade/escolar/comboios-de-bicicleta


conta-me um contoconta-me um conto
No âmbito da articulação entre as valências 1º
ciclo e Jardim de Infância está a acontecer um
intercâmbio a contar estórias! De forma
voluntária, e em pequenos grupos, os alunos
juntam-se, exploram um livro e vão a outras salas
partilhar a estória! Uma iniciativa que para além
de contribuir para a autoconfiança dos alunos
também promove a convivência entre as
diferentes idades e a construção do conceito de
comunidade. Algumas destas partilhas tiveram
origem na iniciativa "Leitura a par".
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Visita ao palácio
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No mês de fevereiro, as salas do
JI realizaram uma visita ao
Palácio Nacional da Ajuda (PNA).
Lá, as nossas crianças foram
recebidas por um teatro de
fantoches no âmbito da iniciativa
"Real teatrinho - fantoches e
histórias" dinamizada pelo
Serviço Educativo do museu. 
Através dos fantoches, ficaram a
conhecer os últimos moradores
do palácio - o rei D. Luís I, sua
esposa a rainha D. Maria Pia, os
filhos príncipes Carlos I de
Portugal e Afonso, Duque do
Porto e alguns dos mais
importantes serventes da família
real. As crianças continuaram a
visita cheios de curiosidade,
identificando as salas com as
personagens do teatro. O site do
PNA está em manutenção mas,
em breve,  ficará disponível o
programa e as iniciativas do
museu.

Sonhar acordadoSonhar acordado
No âmbito do programa "Intervir em Belém", do
Pelouro da Educação da JF de Belém, os alunos
do JI recebem semanalmente a visita de
psicólogos. Nas sessões de 45 minutos
desenvolvem-se dinâmicas como jogos, leitura e
reflexão de histórias, trabalhos de grupo e
individuais, relaxamentos e atividades que
promovem a participação ativa de todos. O
objetivo é o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais e a prevenção de
comportamentos de risco, dotando as crianças
de instrumentos que lhes permitam lidar com as
diferentes situações do quotidiano. 
Saber mais em: https://www.escolascomvoz.jf-
belem.pt/intervir-em-casa/ . 

https://www.escolascomvoz.jf-belem.pt/intervir-em-casa/


sempre a mexersempre a mexer
Os alunos do 2º e 4º anos vão iniciar, no mês de
março, as aulas de educação física. Uma vez por
semana, as aulas decorrem no âmbito das
Aprendizagens Essenciais de Educação Física para o
1º Ciclo do Ensino Básico e pretendem garantir o
desenvolvimento das capacidades psicomotoras
fundamentais, exigidas pelos diferentes estádios de
desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo
que caracterizam este nível etário. 

março 2023março 2023

DAR LARGAS À
IMAGINAÇÃO
“A Girafa que comia Estrelas”,
de José Eduardo Agualusa, é
um dos livros que o 2º ano está
a descobrir. Para além do
trabalho em sala, os alunos
foram convidados a contarem
a estória através de desenhos e
com estes "costuraram" uma 
 manta. Também criaram 
 girafas e galinhas com
materiais reciclados. Outras
salas optaram por desenvolver
trabalhos recorrendo a lãs,
jornais e revistas. Vale tudo
para dar vida às personagens
do livro que todos gostaram de
ler.  Visite o blogue
Principezinhos do Mar e aceda
ao link para ouvir esta estória 
https://principezinhosdomar.bl
ogspot.com/2023/03/2aexposic
ao-de-trabalhos-girafa-
que.html
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Heróis e BerlindesHeróis e Berlindes  
As três turmas do 3° ano
foram ao Planetário assistir
à sessão "Heróis e berlindes
no espaço". A visita permitiu
aos alunos visualizarem o
nosso sistema solar, os
planetas que o constituem
e conhecer as constelações
desenhadas no céu. Esta
visita integrou-se na
disciplina de Estudo do
Meio como complemento
às matérias trabalhadas em
sala de aula. Foi uma sessão
que trouxe conhecimento
aos alunos e a experiência
de saírem em visita de
estudo, a pé, uma dinâmica
que foi bem aproveitada por
todos.  
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