“ALEGRETES” EM AÇÃO…

Projeto:
“Viajando com as artes”

Jardim de Infância de Santar

2017/18 … a nossa viagem vai começar!
– VINDIMAS –
– EXPOSIÇÃO DE PINTURA –
– ENCONTRO COM O LETRISTA DANIEL COMPLETO –
– AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “A TERRA TREME” –

SETEMBRO E OUTUBRO
 O 1º dia cheio de alegria (pelo regresso), algumas lágrimas (pela ausência
da mãe) e com surpresas feitas pela nossa educadora
O primeiro dia é sempre acompanhado por alguma tristeza por
parte dos Alegretes que vieram pela primeira vez… mas nada de preocupante,
já faz parte dos acontecimentos habituais. Com o aconchego dos adultos, os
joguinhos de apresentação e algumas brincadeiras realizadas, essa situação foi
ultrapassada nas primeiras semanas. Também, durante as primeiras semanas, realizámos diversas
actividades para nos conhecermos melhor, para conhecermos a nova escolinha – espaços e materiais –
e para conhecermos o localidade/meio. Depois, começámos a desenvolver os projetos…

 As vindimas
Santar é uma vila rodeada de extensas vinhas onde se realizam actividades como: vindima e
fabrico do vinho. Quisemos participar numa vindima para conhecermos de perto essa tarefa…
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A HORA DA BUCHA

… e observámos o processo de transformação das uvas, agora já de uma forma mecânica…

 Visita – Exposição de pintura (obras da pintora Bi )
No dia 29 de Setembro, fomos ver algumas obras da pintora Bi (uma artista da comunidade local) que
estavam expostas no posto de Mediação e Gestão de Seguros de Santar.
A arte é uma fonte de conhecimento…

 E
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ncontro com o letrista Daniel Completo
A autora Luísa Ducla Soares escreve histórias maravilhosas que nos encantam nas “Hora do Conto”. No
dia 12 de Outubro, tivemos oportunidade de estar num encontro com Daniel Completo, o letrista e
músico, das canções de alguns livros da autora. Em jeito de preparação do encontro, e na presença de
alguns livros e CDs, ouvimos as histórias e canções, e escolhemos a canção “Dos pés à cabeça”para
apresentarmos no mesmo.
Foi um momento muito animado, com muitas canções, onde estiveram presentes todos os JI e escolas
do 1ºCEB…

 Ação de sensibilização “A Terra Treme”
No JI também aprendemos a defender-nos perante fenómenos/catástrofes naturais que podem
ocorrer. Anualmente, em Outubro, este ano no dia 13, as escolas são convidadas a assinalar o Dia
Internacional para a Redução de Catástrofes com a realização de exercícios de prevenção do risco
sísmico A TERRA TREME. Este ano, pelas 10H13, e com a duração de 1min, também “treinámos” as
ações perante um terramoto. Primeiro, ouvimos da parte da nossa educadora, sobre o que é um
terramoto, o que fazer durante e depois do mesmo. Seguidamente vimos um vídeo ilustrativo desse
acontecimento.
No final, o EXERCÍCIO … (O que aprendemos)

DURANTE O TERRAMOTO, O QUE DEVO FAZER?
MANTER A CALMA!
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Dentro de casa

Procurar um lugar seguro – debaixo das mesas ou da cama, no vão da porta…
Afastados dos móveis, janelas e outro material que possa cair.

Depois, os 3 gestos que podem salvar vidas…

BAIXAR - PROTEGER - AGUARDAR
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Na rua
O terramoto…

Procuro um lugar seguro…

… um espaço a céu aberto longe de casas, postes de electricidade, …
AGUARDAR

DURANTE O TERRAMOTO, O QUE NÃO DEVO FAZER?

Proteger-me debaixo das árvores…

… junto das janelas
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E DEPOIS DO TERRAMOTO?
PROCURAR AJUDA… SOCORRER

… E TRANSPORTAR OS FERIDOS PARA O HÓSPITAL

A SEGUIR TEMOS QUE RECONSTRUIR…
… E NUNCA ESQUECER

BAIXAR - PROTEGER E AGUARDAR
OLÍVIA PIRES

