EB1 nº 3 da Cova da Piedade
Turmas do 2º ano de escolaridade

As turmas do 2º ano de
escolaridade fizeram um
painel sobre o livro “Os
Oceanos”. O livro foi
trabalhado no âmbito das
actividades da Biblioteca
Escolar.
Este assunto foi muito do
agrado dos alunos e veio
ao encontro da
comemoração do ano da
Biodiversidade.

Há pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenos cuidados e atenções que, no
dia a dia, mostram se somos ou não bem-educados. Uma boa educação nunca
está a mais, nunca é um excesso. Agirmos de modo correcto é também uma
forma de respeitarmos os outros e de fazermos com que eles nos respeitem. E
se virmos bem, é muito simples e nem sequer exige grande esforço. Portarmonos bem não é perdermos a nossa liberdade. É, pelo contrário, enriquecermos a
nossa liberdade com as regras
que fazem dela um exemplo
para

todos.

E

há

formas

criativas e divertidas de falar
dessas regras, como pode verse neste livro que será muito
útil para pais, avós e outros
educadores. E também para
as crianças, como é natural.

No âmbito do Plano Nacional de Leitura, durante o 1º período, foi trabalhado
pelas turmas do 2º ano o livro “Porta-te bem!” do autor José Jorge Letria com
ilustrações de Joana Quental.
É um livro de poemas que, através de rimas divertidas, reúne as atitudes,
cuidados e atenções que as crianças devem ter para serem bem-educadas.
Foram realizadas várias actividades
neste âmbito. Para a realização desta
actividade aqui apresentada, os alunos
formaram grupos de trabalho de modo
a que cada um deles trabalhasse uma
regra

de

abordada

bom
no

comportamento

livro.

Após

a

sua

conclusão, os alunos apresentaram os
trabalhos à turma e expuseram-nos no
placard da sala de aula.
Escolhemos esta obra, não só porque é divertida, mas, também, porque vai de
encontro ao tema da nossa Área de Projecto “Educar, construindo o Ser e o
Saber”.

Uma vez que a ilustradora Carla Antunes vem à nossa escola, realizar ateliers
de Expressão Plástica connosco, ainda neste mês de Fevereiro, temos lido
alguns dos seus livros. “O Monstro das Festinhas” foi um deles.
Gostámos muito da história e principalmente das ilustrações que são muito
giras e coloridas. Estamos ansiosos pela vinda dela para aprendermos a fazer
os desenhos como ela.

