
Novembro na Escola de S. Miguel do Rio Torto

Durante o mês de novembro foram diversas as atividades desenvolvidas na EB1 e Jardim de Infância de S.

Miguel do Rio Torto, das quais se destacam:

Apanha da azeitona das oliveiras existentes no pátio da escola

No dia 16, todos os alunos da escola e do Jardim de Infância, participaram na atividade agrícola

tradicional "Apanha da azeitona". Foram explorados vocábulos relacionados: olival; varejar; ripar; ensacar;

toldo; vara; lagar; azeitona; azeite...Foi feita a descrição da "oliveira" em contexto (tronco; ramos; ramada;

tipo e forma de folha; cor do fruto verde e maduro).

Dia de S. Martinho/Magusto

Construir o futuro e preservar tradições da vida quotidiana foi o lema que conduziu ao festejo do dia de S.

Martinho (11 de novembro) com a realização de jogos tradicionais, atividades plásticas e um magusto. Foi

um dia diferente, delicioso, animado, participativo e um convívio salutar entre todas as crianças do Jardim

e da escola.

Visita de estudo ao Museu Ferroviário

No dia 19, os alunos do 1º ciclo tiveram a oportunidade de realizar uma visita de estudo “De comboio

para o museu ferroviário de Entroncamento” organizada em colaboração com a CP. Alguns alunos tiveram

a oportunidade de andar pela primeira vez de comboio. No museu, os alunos puderam observar vários

comboios entre os quais o comboio presidencial e o comboio real e ficaram a conhecer a história dos

caminhos de ferro. Esta visita proporcionou momentos diferentes de aprendizagem, promoveu a

participação e o envolvimento dos alunos na cultura assim como a interação com vários meios de

comunicação. A atividade foi considerada por todos muito interessante e enriquecedora.

Uma escritora na escola

Não é justo Alice" foi o livro apresentado pela escritora Joana Ramos, para uma plateia muito atenta e

interessada, os alunos do Jardim e da EB1. Para além de ser uma bonita história, que muito agradou aos

nossos alunos, foi notória a capacidade da escritora em envolver o público infantil. A sua simpatia fez

com que os minutos passassem "a voar". Após a leitura da história feita pela autora, os nossos alunos

colocaram algumas questões às quais a mesma respondeu de forma cativante.



Feira Medieval

Toda a preparação da Feira foi feita pelos pais/encarregados de educação da EB1 e Jardim de infância e

teve a participação empenhada de quase toda a comunidade. Durou praticamente o dia todo,

pretendendo recordar tempos e festividades antigas, visto atualmente estas tradições terem caído no

esquecimento. Estiveram presentes alguns figurantes trajados a rigor (Grupo de teatro “Os Getas”) que

desempenhavam diversas funções. As barracas apresentavam-se de diversas formas e cada uma

"oferecia" os seus próprios produtos: fruta, doces, , ervas, sal, bolos... incluindo comida e bebidas.

Festa do Pijama no Jardim

No dia 20 de novembro os alunos do Jardim festejaram o dia do pijama. Fizeram várias atividades

educativas e divertidas. Mais uma vez foi relembrado “O direito das crianças a crescerem numa família”.

Há crianças que não têm casa, comida e muito menos um pijama para vestir... Pijama é aconchego, um

abraço do coração! No final houve um “bolo pijama”.

Dia da Floresta autótone

No dia 23 comemorámos o dia da nossa floresta. As crianças do jardim plantaram várias espécies

portuguesas e da nossa região, medronheiro, carvalho, sobreiro, azinheira, pinheiro,…. Porque plantar

uma árvore é plantar uma vida!
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