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EDITORIAL
4º ano

Caros leitores,

Vocês vão ver

Letras e imagens a cores

Lindas de morrer!

Houve o aniversário da Escolinha

sobre as árvores trabalhámos

Nas experiências a melhor é a minha

Nos chás sempre falámos

 

O Esher nós conhecemos

Antes do Carnaval

Mas ainda queremos

Algo com forma oval!

Será o Halloween?

Não!

Será o Natal?

Não!

Será a Páscoa?

Sim!

Boa! Feliz Páscoa!

Diogo - 4º ano

editorial
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OFICINA DO SABER 
1º CICLO

oficina do saber
Matemática, português, t.i.c., 
estudo do meio e expressões. 
As disciplinas são as mesmas, os 
conteúdos são os mesmos, os 
alunos são os mesmos e as 
professoras também… Então o que 
muda? 
A tia Cristina já foi ao 2º ano, ao 3º e 
ao 4º. Falou sobre nomes, verbos 
adjetivos. Então, o que acham?

Oficina do saber… onde 
todos podem aprender!!!

Quem quer saber o que se passa na 
Oficina do Saber?

A tia Joana já foi ao 3º ano, ao 4º e 
ao 1º. Usou interatividade, word, 
powerpoint e paint. Então, o que 
acham?
A tia Sara já foi ao 4º ano, ao 1º e ao 
2º. Fez experiências, meditação e 
jogos? Então, o que acham?
A tia Natália já foi ao 1º ano, ao 2º e 
ao 3º. Trabalhou os números, as 
medidas e as operações. Então, o 
que acham?



A nossa Escolinha está inserida 
no programa  Eco –Escolas,  o 
objetivo é tornar a escola o mais 
ecológica possível, através de 
atitudes e comportamentos; não 
só a curto e médio prazo, mas 
formar cidadãos, que a longo 
prazo, tenham atitudes de 
respeito, pelos recursos 
ameaçados, na Natureza. No 
fundo termos “eco- gestos”, todos 
os dias e passarmos os nossos 
conhecimentos e atitudes de 
geração em geração ...

- primeiro ano -

sustentabilidade

OFICINA DO SABER 
1º CICLO

Na nossa Escolinha rodeada de 
espaço verdes, e de muitas 
árvores que contam muitas 
histórias... os alunos nutrem 
“respeito “ e  cuidam com carinho 
e admiração o que a mãe 
natureza nos presenteia em cada 
estação do ano!
 
Desde 2016 que a nossa 
Escolinha, foi galardoada com a 
bandeira verde, um orgulho !
 

Cada turma, é responsável  um 
dia por semana de fazer a 
compostagem, por outro lado 
existe uma preocupação na 
“poupança “ e aproveitamento de 
água.
 



A brigada do 4º ano tem a missão 
de informar as atitudes mais 
corretas e ecológicas em todas as 
salas de aula no intuito da 
poupança de energia elétrica.
 

Os alunos do 1º ano aderiram ao 
programa da Quercos,  durante 
40 dias não utilizar plástico 
descartável... por esta razão 
decidimos plantar o nosso feijão 
em vasos de cartão, 
reaproveitando as caixas de ovos.

 “Eco-gestos fazem a 

diferença.”

SUSTENTABILIDADE
1º CICLO
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Cultivar uma horta na escola é 
uma experiência concreta de 
aprendizagem que traz 
benefícios para o 
desenvolvimento de cada 
aluno, é uma das melhores 
maneiras de tornar as crianças 
capazes de contribuir com um 
futuro sustentável, além de 
incentivá-las ao consumo de 
alimentos saudáveis.

 

Como temos 
aprendido sobre a 
nossa bananeira… 

Foi divertido criarmos 
a bananeira da nossa 

escola.

 

PRÉ-ESCOLAR
3 anos

na nossa horta 
podemos aprender
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PRÉ-ESCOLAR
4 anos

O senhor chamava-se Nuno e 
contou-nos com instrumentos 
musicais a história
do Nabo Gigante.

A música nos livros – 
Conservatório de 
Música de Sintra

Nós participamos na história.
Eramos os personagens.
A Madalena era a velhinha, os 
outros eram animais e vinham 
todos puxar,
puxar para o nabo arrancar.

Depois de muito puxar 
conseguimos arrancar o nabo da 
terra.

Nabo
gigante



esculturas

GALERIA LÓ

 feitas em papel

Imaginar  é pensar, criar é um desafio
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PRÉ-ESCOLAR
5 anos



O chá foi muito bonito porque nós 
fizemos muitas “coisas”.

Fizemos a gruta de chocolate, uma 
pirâmide com os bolinhos de limão, uma 
árvore com as gomas, nunca tínhamos 
feito assim os bolos, e as tias fizeram uma 
escultura de uma cascata com uma rocha 
como nós pedimos. 

A nossa ementa era diferente porque 
fizemos um limoeiro em escultura e 
moldámos os limões com massa.

Foi muito divertido fazer a toalha para a 
mesa, o papel era todo branco e nós 
criámos uma toalha com cores, atirámos 
a tinta com tampas, pinceis, bolas de ping 
pong, seringas e com uma escova de lavar 
a loiça.
A nossa mesa ficou muito bonita porque 
tinha a toalha pintada por nós e a 
ementa era o limoeiro.

 Fizemos o nosso chá sobre o limoeiro que 
foi a árvore que nós escolhemos da nossa 
escola e também cantámos e fizemos os 
gestos sobre arte para os pais. Depois os 
pais foram para o ginásio fazer arte 
connosco e nós gostámos muito de fazer 
esculturas, pintura, pontilhismo com os 
pais e de os pais fazerem o nosso 
desenho.
   

PRÉ-ESCOLAR
5 anos

chá com arte

 - 

Técnica do pontilhismo
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PRÉ-ESCOLAR
5 anos
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Artistas e Artesãos
Letra: Prof. Lília Esteves; Arranjo: Net)

Pedra, Pedra
Sou o teu escultor
Vou esculpir-te
Com a minha arte

Barro, barro
Sou o teu oleiro
Vou moldar-te
Com a minha arte

E quem é que tu vais ser
Todos vão reconhecer
Uma forma curiosa e tão interessante

Tela, tela
Sou o teu pintor
Vou pintar-te 
Com a minha arte

Pano, pano
Sou o teu alfaiate
Vou coser-te
Com a minha arte

E quem é que tu vais ser
Todos vão reconhecer
Uma forma curiosa e tão interessante

Livro, livro
Sou o teu escritor
Vou escrever-te 
Com a minha arte

Melodia
Sou o teu autor
Vou cantar-te
Com a minha arte

E quem é que tu vais ser
Todos vão reconhecer
Uma história curiosa 
E tão interessante.
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This term we have 
been reading Oi Frog!

With the second year we have 
been learning all about a frog 
who is finding a good place to 
sit.
This story has some fantastic 
rhymes and new animals that 
are sitting in all kinds of places. 

We leant all about clothes, 
weather and the days of the 
week this term playing some 
great games such as Bingo, 30 
second countdown and 
Pictionary!

2ND YEAR

The students have been 
reading Goodnight Moon!

We have had great fun reading this 
fantastic book by Margaret Wise 

Brown.
This book is full of new vocabulary 

and fantastic images to engage the 
students.

We have also been looking at 
opposites and new phonic sounds 
such as ‘th’ and ‘f’ and singing new 

songs to practice our English 
pronunciation. 

1ST YEAR

ENGLISH LESSONS
1st Cycle



Tia Virgínia

 
Porque jogo Xadrez?
Porque acho divertido, e gosto.

Quero aprender a jogar 
Xadrez porque…
Porque acho interessante e 
gosto de aprender. 

Gosto de jogar xadrez...
Porque é divertido e acho que 
sou boa, nem sempre jogo 
mas quando jogo gosto muito.

Porque jogo Xadrez?
Porque gosto. 

Quero aprender a jogar 
Xadrez porque…

Acho interessante.. 

Gosto de jogar xadrez...
Também, porque sou boa no 

jogo e é tranquilo. 

Porque jogo Xadrez?
Porque gosto. 

Quero aprender a 
jogar Xadrez 

porque…
É um jogo divertido e 

sempre gostei. 

Gosto de jogar 
xadrez...

Porque a minha mãe 
me ensinou a gostar. 

Ensinou-me as regras 
e aprendi truques para 

ganhar. È um jogo 
brutal.  

Porque jogo Xadrez?
Porque é um bom jogo para relaxar.

Quero aprender a jogar Xadrez 
porque…
Gosto muito de aprender coisas novas.

Gosto de jogar xadrez...
Porque é um jogo onde aprendo a ter 
paciências e a ser mais esperto. 

 Vamos jogar...

XADREZ XEQUE
-

-MATE
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Vários estudos efectuados numa série de países, como os 
Estados unidos, Canadá Israel, e Austrália demonstrara 
melhoramentos por vezes mesmo dramáticos , em níveis 
de concentração, organização, produtividade, 
capacidades de leitura, de soletrar, raciocínio 
matemático, escrita,, auto consciência, auto expressão e 
auto confiança. Por exemplo estudantes de enfermagem 
do primeiro ano, aprenderam esta rotina diária. 

Depois de algumas semanas de prática, revelaram uma 
redução de 69,5 % de ansiedade e um aumento de 18,7 
% em testes de capacidade de todo o tipo. ( Study: Jan 
Irving, “The effect of Pace on Self- Reported Anxiety and 
performance in First- Year Nursing Students,” Ph D. 
dissertation, Oregon State University, Corvallis, 1995).
Quando as nossas energias fluem ritmicamente, elas 
suportam a nossa saúde. 

Quanto mais coerentes são os padrões das ondas num 
electrocardiograma de uma pessoa, por exemplo, mais 
efeciente é o sistema nervoso, hormonal e o sistema 
imunitário. ( study: estas descobertas vêm de uma série 
de estudos conduzidos pelo Heart Math Intitute em 
boulder Creek, California e muitos relatórios podem ser 
encontrados no site: www.heartmath.org). Existe um 
estudo piloto que prova que um electrocardiograma de 
uma pessoa, com um sinal coerente está correlacionado 
com uma diminuição de crescimento de células 
cancerígenas e uma acelaração de crecimento de células 
saudáveis ( study: Rollin McCraty, Intitute of HeartMath, 
Boulder Creek, Calif; personal communication, March 31, 
1998).

   Energia é tudo. Todos somos energia. Medicina 
energética é a arte e ciência que promove saúde física, 
psicológica e espiritual bem como vitalidade. Em 
medicina energética o remédio é energia. O 
medicamento usado para curar ou prevenir doenças é a 
energia.

As energias do nosso corpo sabem bem como se 
mobilizar, para responder a todo os tipo de doença e 
ameaça, trazendo o elixir mais puro e natural que existe 
para tratar de qualquer maleita.

Em medicina energética, as energias problemáticas são o 
paciente. Os sistemas energéticos tentam adaptar-se ao 
mundo de stress, poluentes e sobrecarga de informação 
que os nossos antepassados não experienciaram, 
tornando se insuportável, dando origem a doenças e 
requerendo um reajustamento caso queiramos viver 
realmente bem. 

A medicina energética traz-nos esse reajuste de volta. Os 
exercícios energéticos ajudam as crianças das mais 
diversas formas. 

Medicina Energética
 1º Ciclo

energia?
o que é a

- Medicina energética,
e seus benefícios -
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Faço esta rotina diária com os alunos 
(preconizada para melhorar o desempenho, 

os níveis de ansiedade, o aumento 
generalizado de bem estar e destes em 

particular que menciono em cada exercício):

Wayne Cook Posture
Acalma, traz ordem ao pensamento e ajuda a perceber 
melhor e confrontar os problemas que enfrentamos. É muito 
eficaz mesmo quando o aborrecimento é tão intenso que não 
conseguimos parar de chorar, ou de gritar com os outros. 
Quando caímos no desespero ou sentimos que o que 
sentimos vai muito para além da exaustão. Ajuda a processar 
as hormonas de stress. Ajuda a ler e entender o que está a ler. 
Demonstrou ser muito eficaz para tratar dislexia e gaguez. ( 
study: Carl H Delacato, The diagnosis and treatment of speech 
and Reading problems, Springfield, IL: Charles C. Thomas, 
1963)

Rhythmic Eights
Faz com que todas as energias que nos circundam comecem 
a cruzar até às células. Ajudam a que o hemisfério do lado 
esquerdo do cérebro e o hemisfério do lado direito 
comuniquem melhor. Esta técnica é usada em cinesiologia 
educacional, uma aplicação da medicina energética que ajuda 
as crianças com dislexia e outros problemas de 
aprendizagem. Vários estudos mostram que fazendo este 
exercício os benefícios são visíveis.

Triple Warmer Smothie
Ao usar este exercício diariamente conseguimos libertar-nos 
do assoberbamento causado por esta epidemia do triple 
warmer, que todos enfrentamos que causam excesso de 
adrenalina no sangue, cortisol e insulina as hormonas que 
regulam praticamente todo o sistema hormonal do nosso 
corpo.

Connecting Heaven and Earth
Este é um excelente exercício que ajuda a manter as energias 
a fluir bem. Ajuda a integrar o hemisfério do lado direito do 
cérebro com o lado esquerdo, activa os circuitos radiantes, 
que trazem energias da aura. Ajuda a libertar energias 
estagnadas ou energias que podemos ter adquirido de 
outros. Também promove uma pausa meditativa e 
refrescante. Liberta o corpo de toxinas mantendo-o limpo e 
robusto.

Zip Up
Quando nos sentimos tristes ou vulneráveis o nosso 
meridiano central, um dos dois caminhos utilizados pela 
energia que regula o nosso sistema nervoso, pode ser como 
um recetor de rádio que canaliza os pensamentos e energias 
negativas para nós. Como se estivéssemos abertos e 
expostos. Este exercício ajuda a sentirmo-nos mais confiantes 
e positivos em relação a nós mesmos e a pensar com maior 
clareza. Protege-nos das energias negativas à nossa volta.

Memory Exercise
Para melhorar a memória é necessário que as energias fluam 
livremente através da linhas de sutura do craneo. Estas 
junções tendem a ficar menos flexiveis com o tempo. Este 
exercício que demora cerca de um minuto por dia consegue 
levar  oxigénio e o fluido cefalorraquidiano assim como  
energias subtis a moverem se através destas junções. Ajuda a 
reter a memória como a maximizar a sua eficácia.

Three Thumps 
Impacta o campo energético enviando impulsos 
eletromagnéticos para o cérebro e liberta neurotransmissores. 
Ao fazer o tapping em 3 pontos específicos ativamos uma 
sequência de respostas que restauram o corpo quando está 
cansado, aumenta a vitalidade e mantém o sistema imunitário 
mais forte no meio do stress.

Homolateral crossover
As nossas energias estão num padrão homolateral se 
estivermos deprimidos e cronicamente exaustos, ou doentes. 
Quando a homolateralidade se torna um padrão habitual 
passamos a ter menos de 50% de capacidade de cura. É 
fundamental reverter o processo e passarem a ter um padrão 
de cruzar, especialmente durante uma doença, depressão ou 
apenas se se sente sem energia este é um processo 
fundamental. A maior parte das pessoas experiencia 
benefícios imediatos no sentido de mais vigor e capacidade de 
pensar com maior clareza.

Crown pull
Uma grande quantidade de energia é processada no cérebro e 
crânio, mas pode ficar estagnada se não for libertada e se 
mover através do centro energético no topo da cabeça (crown 
chakra). O crown pull abre fisicamente este centro energético 
de modo a que a energia se movimente através dele. Limpa a 
mente, traz calma ao sistema nervoso, liberta a congestão 
mental e refresca a mente abrindo-as à inspiração.

- Prof. Maria João -
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No início do ano passeámos pela 
escola a observar as várias árvores 
que nela existem e escolhemos a 
que está no recreio dos mais 
pequeninos, ao pé da “mesa de 
pedra”. Importante é dizer que 
fizemos uma votação.
Fomos pesquisar qual seria o 
nome. E Seria autóctone?
Achamos que se chama Chorão. 
Pela forma das suas folhas, pelo 
tamanho, … E se assim é, não é de 
origem de Portugal, mas sim da 
China.

O nosso programa Eco-Escolas 
continua em alta… 
Temos as brigadas da Energia, temos 
as brigadas da água, temos horta 
biológica, temos o compostor a 
“carregar baterias” com as cascas das 
nossas frutas, temos os nossos 
ecopontos azuis, amarelos e 
vermelhos e funcionamento diário. E 
agora, com o tema do nosso projecto 
da escola, temos as nossas árvores 
da escola… Vamos semear novas 
espécies, vamos continuar verdes nas 
nossas atitudes.

No dia em que apresentámos a 
nossa árvore às outras turmas, 
fizemos através de um filme, com 
as fotografias e os desenhos da 
nossa árvore. Para a passagem 
das fotos escolhemos a obra de 
Vivaldi, “As quatro estações”, 
porque é sobre Natureza.

- Somos Eco-Estudantes -
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1º CICLO
2º ano  



    Esta semana foi a semana da leitura (5 a 9 de março), 
vieram alguns pais à escola ler-nos histórias. Na 
terça-feira leram-nos "A festa de anos" de Luísa Ducla 
Soares, na quarta-feira leram-nos duas lendas brasileiras 
de Maurício de Sousa. Na quinta-feira o pai de um 
menino leu-nos um conto de Charles Perrault, um 
escritor francês, muito especial! Ele inventou muitas das 
histórias da Walt Disney, que são agora filmes de 
desenhos animados. Conhecem alguma?

  Hoje, para terminar em grande, veio a mãe de outro 
menino ler-nos uma história verídica, escrita em 
espanhol que falava de um menino que vivia num campo 
de refugiados em África e começou a correr aos seis 
anos, até que foi adotado por uma família americana, 
conseguiu ter uma vida melhor e ser campeão olímpico! 

   Agradecemos aos pais que puderam vir e aos que 
tentaram, mas que não conseguiram. 

   Tivemos uma semana divertida, engraçada, inspiradora 
e diferente! 

   Leia primeiro o livros antes de ver um filme!

                             

Este ano o 1.º Ciclo vai participar, pelo 
segundo ano consecutivo, numa 
competição de cálculo mental, englobada 
nos torneios Supertmatik.

É um jogo que se joga com cartas, a pares, 
ou com mais elementos, de forma a que as 
crianças respondam a operações 
matemáticas adequadas ao seu ano de 
escolaridade, usando apenas o cálculo 
mental, com emoção e bastante adrenalina 
que alia a componente lúdica à 
consolidação dos conhecimentos e 
promove o convívio entre as crianças.

A competição ocorre a nível interno numa 
primeira fase e os alunos apurados são 
inscritos para a final, onde competem 
online. Na final, os alunos jogam no 
computador e o tempo em que conseguem 
responder às questões é o elemento que 
define o lugar na competição.

O ano passado não ficámos nada mal, 
fiquem atentos para saberem as novidades.

A final será em abril, mas podem já começar 
os treinos, basta acederem ao link:

https://www.supertmatik.net

                             

SUPERTMATIK

1º CICLO
3º ano  

Porque jogo Xadrez?
Porque é um bom jogo para relaxar.

Quero aprender a jogar Xadrez 
porque…
Gosto muito de aprender coisas novas.

Gosto de jogar xadrez...
Porque é um jogo onde aprendo a ter 
paciências e a ser mais esperto. 

- SEMANA DA LEITURA -
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Vocês sabem o que é experimentar?
É maravilhoso, engraçado e divertido, cada 
um leva uma experiência e apresenta. E 
depois votamos na melhor.

Vocês sabem o que é a assembleia turma?
É quando nos juntamos para falar do recreio, 
do que se passa na escola e as coisas boas e 
das coisas más.

Vocês sabem o que são as aulas proibidas?
É uma conversa sobre um assunto que é 
proibido para outras idades.

Vocês sabem o que é o “chá”?
É um evento que se festeja na Escolinha Tia 
Ló, quando todas as turmas em dias 
diferentes se juntam com a família.

Vocês sabem o que é uma oficina do saber?
É a troca de professoras que dão uma 
disciplina diferente para outras turmas 
/idades.

Eu adoro a dança criativa porque é um 
relaxamento que acalma e também é uma 
forma de aprendemos a dança.

A escola é a minha segunda casa educam-me 
e ensinam me.

A.L. - 4ºano 

Todos nós temos de aprender a ser Eco. Por exemplo, 
Eco aluno, Eco trabalhador, Eco estudante… todos nós 
temos de aprender a ser Eco a reciclar, quando usamos 
o papel e ainda há espaço não deitar fora … Isto tudo é 
pelo bem do mundo inteiro, praias, florestas … Isto 
também para ganharmos prémios da Eco-Escola, e nos 
ajudarmos a todos. Por isso, sou Eco!

V.V. - 4ºano

Consideras a vista à exposição Escher interessante? 
Justifica.
Eu achei a visita interessante, porque ele era muito 
criativo e eu gostei imenso.

O que pensas do trabalho deste artista? 
Eu penso que ele já conquistou vários corações, como o 
meu, com o seu magnífico trabalho criativo e muito 
interessante.

Escolhe uma obra e fala dela. O que sentiste? O que 
observaste?O que te divertiu? Fez rir? 
Eu senti como se eu estivesse lá dentro. Senti também, 
que eu consigo, ou outra pessoa fazer tudo o que nos 
vai à mente, conseguimos desenhar padrões entre 
padrões. Observei bem como é que ele conseguia ter 
tanta imaginação nos seus padrões. Divertiu-me a 
transformação das coisas. Sim.

Recomenda a visita a alguém? A quem? Porquê?
Sim. A toda a gente que tem alma e coração. Porque 
uma visita como aquela tem de se aproveitar.
M.S. - 4ºano

vocês sabem...

1º CICLO
4º ano

- SER ECO É BOM! -
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“A nossa ciência, 
comparada com o mundo 
que descreve,  é 
primitiva e infantil. 

No entanto, é a coisa 
mais preciosa que 
temos.” 

Albert Einstein 



Ciência 
a Brincar

Porque havemos de dar ciência a experimentar aos 
nosso alunos o mais cedo possível?

É muito importante e necessário começar o conhecimento 
científico a brincar, de forma estimulante  e as 
crianças precisam de pesquisar, têm muitas questões e 
gostam de experimentar! 

Precisam de saber experimentar com cuidado, observar 
com atenção e aprender a validar as conclusões 
alcançadas o mais novo possível.

As crianças são naturalmente curiosas e participantes 
com atividades experimentais porque dão largas à sua 
curiosa. 

A Ciência a Brincar desperta a curiosidade das 
crianças e leva-as a colocar questões como:

Porquê?
Quando?
Como?
Que são o principio de toda a ciência.

Prof. Natália - 4ºano
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Rua de Birre 596 A
2750-234 Cascais

www.escolinhatialo.pt
geral@escolinhatialo.pt

PÁSCOA
Fel� 


