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 Jornal    “ “      4ª Edição 

Editorial 

A toda a comunidade educativa, 

Mais um ano letivo vimos partilhar com os encarregados de educação 

e a restante comunidade educativa alguns momentos passados com 

os nossos alunos. Aproveitamos também para divulgar alguns traba-

lhos  realizados nas salas de ensino estruturado e na sala de ativida-

des funcionais. 

Pretendemos que este jornal, que tem a designação de UNIDADE, se-

ja sobretudo um espaço de comunicação, mas também um espaço de 

partilha de ideias e sugestões, pois só UNIDOS somos mais fortes. 

A equipa 



Dia do Mar 

No dia 29 de setembro, os alunos visitaram onli-

ne o Oceanário. Após a visualização dos animais 

marinhos fizeram um cartaz. 

 2 



 3 

Dia da Alimentação 

Os alunos lavaram as frutas e escolheram as 

da sua preferência; cortaram-nas e confecio-

naram a sua espetada. 



Foram exploradas diversas áreas relacionadas 

com a temática da alimentação. 
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          O Outono  e o S. Martinho 

Com a colaboração das famílias, os alunos  

provaram castanhas assadas. Na Expressão 

Plástica fizeram diversos trabalhos. 

No âmbito das diferentes áreas explorou-se es-

ta data comemorativa. 

 5 



 Desporto  Adaptado 

Todas as segundas e sextas-feiras, a docente 

Ana Mendes, proporciona experiências des-

portivas diversificadas, desenvolvendo ca-

pacidades psicomotoras. Os alunos gostam 

muito desta disciplina, há sempre muitos 

desafios e animação. 
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Corta-Mato 

Em conjunto com as turmas do 5º e 6º Anos, os nossos 

jovens participaram com os colegas no Corta-Mato or-

ganizado pelas Professoras de Educação Física. No final 

foram medalhados pelos colegas. 

  7 



Semanalmente, os alunos desenvolvem diferentes ati-

vidades, em contexto de AVD, nomeadamente  Portu-

guês, Matemática, Conhecimento do Mundo, Inglês, 

Expressões, Desporto Adaptado e TIC, inseridas nos 

seguintes ateliês: Aprender com Arte; Autonomia Pes-

soal; Eu e os outros. 
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Motricidade  fina 
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Tapetes com tiras de papel 

 

 

 

Tecelagem 
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Halloween 

Realizaram-se diversas atividades de Expres-

são Plástica alusivas ao Halloween. 

A porta da Sala 23 

ficou assustadora!!! 



Aprender com Arte 
Os alunos observaram algumas pinturas de  artistas plásti-

cos, nomeadamente: Van Gogh (Impressionista), Andy 

Warhol (Pop Art). Pintaram de acordo com a sua inspiração. 
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Também na nossa sala temos alunas que re-

velam muito gosto pelo desenho.  

 

SARDINHA E CAVALO 

UNICÓRNIO  (BEATRIZ) 

 

AUTORRETRATO 

(ÉRICA) 

 

AS MENINAS  

(RAFAELA) 
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Dia do Pijama 

Comemorou-se no dia 21 de novembro o Dia 

do Pijama. Data que aborda a importância 

da família no desenvolvimento da criança/

jovem. 
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Culinária 

Os alunos puseram as mãos na massa e fize-

ram biscoitos de canela. 
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Atividades sensoriais 
Os alunos gostam e acalmam-se quando manuseiam materi-

ais moldáveis e  sensoriais (farinhas, plasticinas, slime, espu-

mas/gel brilhante, bolas de sabão…)  

Aqui ficam alguns registos: bolinhas de água/gel foram manu-

seadas e depois organizadas pela cor; com recurso a substân-

cias caseiras, reproduziu-se a neve, sentiram o frio e a textura 

fofa; dentro de um saco colocaram-se luzes . 
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“Sentir a diferença” - Dia Mundial da 

Pessoa com Deficiência  

A Equipa de Educação Especial da Escola Básica Maria Alberta 

Menéres organizou nos dias 5 e 6 de dezembro atividades dirigi-

das, numa primeira fase, a todas as turmas do 5º e 6º anos, e 

posteriormente, em data ainda a agendar, será alargado  às res-

tantes turmas do 7º e 8º anos. O evento constou na realização de 

ateliês experimentais onde os alunos puderam vivenciar diferen-

tes tipos de deficiência (visual, motora, auditiva, cognitiva/

emocional). 
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Deficiência motora 
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Deficiência auditiva/visual 

Deficiência cognitiva 

Deficiência visual 



Reciclagem 

Porque todos devemos reciclar o lixo, os alunos 

elaboraram um cartaz, o qual foi exposto na sala. 

“O lixo pode virar luxo” 
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  Os alunos participaram na decoração do átrio da nossa 

escola, com trabalhos alusivos ao Natal, com ajuda dos 

docentes e assistentes operacionais.  

Foram decoradas árvores de Natal feitas com técnica de 

colagem de tecidos (oferecidos pela mãe do Daniel), 

presépios, cartões e estrelas com material de desperdício. 

Participação na exposição de 

Natal 
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Os alunos escolheram os 

materiais e cada um enfeitou 

a sua coroa. 

DIA DE REIS 
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Inverno 
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Sugestões de atividades / passeios 
Informamos que todos os domingos, no período da manhã,  os museus 

municipais de Lisboa e os palácios de Sintra são,  na sua maioria, gratui-

tos.  

É muito importante sair, passear, interagir. O frio não nos deve deixar 

inativos, basta um agasalho e partir à descoberta do meio envolvente, 

visitar monumentos, um passeio pela praia, pelo campo, são momentos 

de partilha afetiva, de liberdade e de aprendizagem. O convívio e as 

brincadeiras aproximam-nos a todos. 

 

Aqui deixamos algumas sugestões: 

Museus / Palácios de Sintra e Lisboa (LX) - domingos de manhã 

Centros Lúdicos de Sintra - gratuitos (consultar o calendário) 

Quinta Pedagógica dos Olivais, Lx (animais da quinta) - gratuito, aberto to-

dos os dias. 

Aldeia Típica José Franco  (Sobreiro/Mafra)  - gratuito, aberto todos os dias. 

Bibliotecas de Sintra - “Hora do Conto”, gratuito 

Fábrica da Pólvora - Barcarena/Oeiras, gratuito 

Parque do Alvito-Monsanto, gratuito 

Parque da Serafina-Monsanto, gratuito 

Ciência-Viva, Lx 

Oceanário de Lx 

Museu das Crianças, Lx 

Jardim Zoológico, Lx 

Passeios de barco (cacilheiros de Lx), de comboio ...  

  22 



Cantinho da família 

 No Natal, a D. Marta, mãe do Daniel, enviou-

nos esta bonita mensagem. 

A equipa agradece as palavras de incentivo. 
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No Natal, os nossos alunos enviaram postais para algumas 

instituições locais, nomeadamente a Associação de Defici-

entes de Portugal e o Centro de Dia de Algueirão-Mem 

Martins. 

No início de janeiro, a Unidade foi presenteada com este 

belo postal elaborado e assinado pelos Utentes do Centro 

de Dia de Algueirão-Mem Martins. 

Com este postal  desejamos  um  

Excelente Ano de 2023 para toda a 

Comunidade Educativa.  

Nós e os outros... 
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