Edição 08 - Abril/22

Escola Básica da Quinta de S. Gens

O regresso da EB Quinta de
São Gens

Editorial

Índice - Pág.2
Editorial - Pág.2
Regresso às aulas - Pág.3
Dia do professor - Pág.4
Tomada de posse APais - Pág.5
DM da Alimentação Saudável- Pág.6
Halloween - Pág.7
Magusto - Pág.8
Dia AO - Pág.9
Natal - Pág.10
Mural dos Afetos - Pág.12
Dias do Agrupamento- Pág. 13
Dia do Pai- Pág. 16
Notícias - Pág. 17
Rifas & Cabazes - Pág. 18
Trabalhos dos alunos - Pág. 20
Lavar o nariz porquê? - Pág. 33
Passatempos - Pág. 35
Agradecimentos - Pág. 39

Os últimos dois anos letivos foram marcados pela pandemia, pelas
restrições e pelo ensino à distância, sendo de salientar o enorme
desafio que tudo isto constituiu para alunos, professores, funcionários e pais.
A atividade da Associação de Pais esteve, também, como não podia
deixar de ser, bastante limitada, mas fizemos por estar sempre presentes como veículo de ligação entre as famílias e a escola, e tivemos, também, o desafio de adaptar as nossas atividades à nova
realidade.
O meu compromisso como presidente desta Associação de Pais, e
juntamente com um fantástico grupo que me orgulho de encabeçar,
composto por pessoas, que nas suas sintonias e diferenças se juntam para trabalhar em prol da nossa escola e das nossas crianças, é
precisamente o de estabelecer a ponte entre as famílias e a escola,
procurando soluções e compromissos que contribuam para o reforço
e fortalecimento dum ambiente harmonioso e de colaboração entre
todos.
Estou convicta de que uma sociedade justa, democrática e igualitária começa precisamente numa escola forte e coesa, e que permita a
todas as crianças uma vivência e aprendizagem positiva e feliz. Felizmente, o presente ano letivo tem sido todo feito de forma presencial, com as devidas adaptações que requerem um imenso esforço
por parte da comunidade escolar.
Deixo o meu agradecimento às nossas funcionárias, que muitas vezes com bastante sacrifício e limitações dão todos os dias o seu
melhor, aos professores que todos os dias ensinam e acarinham os
nossos filhos, e à nossa coordenadora, o motor que põe todo este
sistema a funcionar, e que está sempre presente e atenta a tudo.
Dou os meus parabéns aos nossos alunos, que apesar de todas estas mudanças tem sido um exemplo de superação e de adaptação, e
a todos os pais, cujo esforço no apoio aos filhos e à escola tem sido
fundamental. O meu desejo é que o caminho para o final das restrições seja breve, para que possamos voltar ao convívio de forma
livre e de sorriso à mostra.
Nesta edição resumimos as atividades que foram feitas na escola,
mostrando-vos um pouco dos trabalhos e das atividades que os nossos filhos tem feito! Espero que gostem.
Em tudo que pensem que a Associação de Pais vos possa apoiar,
não hesitem em falar connosco, estamos aqui para isso mesmo!
Gabriela Silva - Presidente da Direção 21/22
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Um novo ano iniciou e, como habitual, a Apais faz questão de enviar um pequeno miminho a todas as nossas crianças.

Este ano receberam uma
borrachinha em forma de
smile, bem divertida e colorida para alegrar os dias!

Foi acompanhada da ficha de inscrição na Associação de Pais, separados por turma, em pacotes super mimosos!

“Um professor estende as mãos
abre mentes e toca corações”

Dia 5 de Outubro foi o dia de agradecer aos
nossos professores pela sua dedicação.

A Apais presenteou
os nossos professores
com
estes
bloquinhos elaborados com muito
carinho e apreciação pelo seu trabalho e por
tudo
o que fazem pelas
nossas crianças.

Muito
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Obrigada

No dia 14 de Outubro decorreu a Assembleia Geral e Eleitoral desta Associação, durante a qual foram eleitos e empossados os órgãos sociais para o mandato 20212022.

Aos membros cessantes agradecemos a dedicação que tiveram com esta Associação, e realçamos o seu contributo nesta escola.
O grupo que agora inicia funções deseja a toda comunidade escolar um excelente ano letivo, depositando a nossa esperança que este possa ser mais tranquilo do que os anteriores, tão atípicos.

Dia 16 de Outubro comemoramos o dia Mundial da Alimentação Saudável.

Uma alimentação saudável deve ser completa, variada e equilibrada, proporcionando a
energia adequada e o bem-estar físico ao longo do dia. Para além de trazer diversos benefícios para a saúde, melhora o rendimento do trabalho, aumentando a memória e a
concentração e fortalece o sistema imunológico ajudando na prevenção de doenças.

Este dia serve para que possamos repensar as
nossas escolha diárias e fazer sempre melhor
pelas nossas crianças.
Aqui fica a nossa sugestão de um lanche apelativo, delicioso, saudável e simples de preparar!
Podem ver mais sugestões de refeições simples e saudáveis, para miúdos (e graúdos) no blog “Temperos da
Argas” que tão gentilmente nos cedeu esta receita e imagem.
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O Halloween, também conhecido por dia das bruxas, é sempre um dia
divertido e cheio de surpresas da Apais da EB Quita de S. Gens.

Para celebrar este dia, oferecemos um pequeno miminho aos nossos alunos, nos devidos saquinhos por turma e autocolantes da Apais alusivos à
data.

No dia 10 de novembro, os nossos alunos tiveram o seu Magusto.
Esteve um lindo dia de “verão” de S. Martinho!
As castanhas foram, gentilmente, oferecidas pela União das freguesias de S. Mamede Infesta e Senhora da Hora e, como manda a tradição, o suminho oferecido pela
Apais.
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No dia 24 de Novembro comemora-se o Dia Nacional do
Trabalhador Não Docente.

É o dia de todas aquelas que estão
presentes para os nossos filhos
quando nós estamos longe. Que
tratam as feridas, apertam os sapatos, ajudam a comer, limpam lágrimas, curam inseguranças, dão a
mão e os guiam, nesta jornada
maravilhosa que é a infância.

Sabemos que as nossas crianças são mais ricas e felizes por vos terem nas suas
vidas, e esperamos que saibam que têm um lugar de
destaque no coração deles
e também no nosso.
Às nossas Assistentes Operacionais o nosso Muito
Obrigado!

Decoração de Natal - Natal da União
Aceitamos, mais uma vez, o desafio da União das Freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, no âmbito do concurso de rotundas do
Natal da União.

Decoramos (e redecoramos) o jardim em frente à escola com a ajuda da
comunidade escolar, trazendo um toque de cor, união e magia Natalícia.
A nossa decoração de Natal ficou ainda
mais bonita com o contributo dos trabalhos elaborados pelos nossos alunos!
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Festa de Natal
Apesar das restrições, nos dois últimos dias do 1º período,
a EB Quinta de São Gens irradiou espírito de Natal.
Foram dias de festa, união e alegria,
repletos de atividades Natalícias,
prendinhas e Bolo Rei!

Com direito à presença do Pai Natal,
da Mãe Natal e suas ajudantes!!

No dia 14 de Fevereiro celebramos o dia dos afetos. Para assinalar este dia desafiamos os professores e educadores a refletirem, com os alunos, sobre os afetos e a
fazerem, num “post it”, um desenho e/ou uma frase sobre a amizade.

Com os trabalhos recebidos montamos o “Mural dos Afetos” que deu mais cor às paredes da nossa escola, cheio de bonitas mensagens dos nossos pequeninos!

O nosso profundo agradecimento à escola, aos professores e educadores, por mais uma vez alinharem connosco,
também, aos nossos alunos por ajudarem a dar cor e vida
às paredes da nossa escola.
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Nos dias 9 e 10 de Março celebraram-se
os dias do agrupamento de Escolas da
Senhora da Hora.

Estes dias foram dedicados a diversas atividades, orientadas pelo agrupamento,
nas diferentes escolas.

Deixamos aqui o registo de alguns momentos de convívio, diversão, aprendizagem, tão importantes na vivência escolar dos nossos filhos, e de que tanta
falta já sentiam, ao fim de dois anos de
restrições e afastamento.

O nosso agradecimento ao Agrupamento,
à Escola, aos professores e funcionários
pelos bons momentos proporcionados.
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Durante a celebração dos dias do Agrupamento, foram entregues,
na sede do Agrupamento (Escola secundária da Senhora da Hora),
os diplomas de mérito, referentes ao ano letivo passado.

Muitos parabéns a todos os alunos que os foram receber.
E um abraço muito especial
aos nossos meninos de S.
Gens a quem a APais foi
deixar uma pequena lembrança para assinalar este
momento.

No dia 19 de Março assinalou-se o dia do Pai.

A Apais entregou a todos os alunos uma lembrança simbólica,
para pintarem e oferecerem aos seus pais, felicitando-os, aos
pais que nos acompanham, a todos os que cuidam e educam
com amor os nossos meninos!
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E com o chegar da Primavera aproveitamos para concretizar um
projeto que já tínhamos há algum tempo na gaveta, a remodelação
do nosso logótipo!
Este novo logótipo, apesar de simples irá permitir uma maior variedade de usos a nível gráfico que
com o antigo já se tornava difícil
de contornar, por isso há que
avançar e acompanhar os tempos!

Tentamos manter a nossa essência
e as referências àquilo que nos
move, as nossas crianças e uma vida cheia de cor e esperança.
Esperamos que gostem!

A acompanhar o lançamento do novo logótipo, vem também a nossa
nova presença, nas redes sociais,
com a nossa página de Instagram
que será mais uma forma de irmos
ao encontro da comunidade escolar,
com as novidades do que acontece
pela nossa escola e não só, e com o
intuito de estar cada vez mais próximo de todos.

Este ano, a venda de rifas continuou a ser feita virtualmente, à exceção das rifas para o cabaz de Natal.
Eis os nossos cabazes e respetivos vencedores!

Como queremos o
vosso Natal bem
recheado e como
já tem sido habitual, no Natal, contamos com 3 prémios e 3 cabazes.
O sorteio de Natal
foi efetuado em direto pela nossa
mãe Natal.
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Está lançado o sorteio para o cabaz da PásO prémio é composto por um pão de ló, um queijo de mistura, uma garrafa
de moscatel, ovinhos da Páscoa e dois coelhos de chocolate!

A rifa premiada será a correspondente aos dois últimos dígitos da Extração
015/2022 da Lotaria Popular, a realizar dia 14 de Abril.
A entrega do cabaz será efetuada entre os dias 15 e 16 de Abril, em hora e local a combinar com o/a vencedor/a, mesmo a tempo de ir compor a vossa mesa da Páscoa!
Os números devem ser pedidos por mensagem privada ou diretamente com
os membros da Apais.

A nossa escola está sempre muito bonita, decorada com os trabalhos
dos nossos alunos!
Os nossos pequenos artistas não param de nos surpreender. Sempre
bem orientados por todos os professores e educadores.
Parabéns a todos e obrigada
por fazerem a nossa escola
brilhar!

No dia dos afetos os nossos
artistas retrataram uma antiga tradição minhota, o lenço
do dia dos namorados. Ou
lenço dos pedidos.

Esta tradição teve origem no séc.
XVIII e servia para transmitir mensagens de amor.

Uma abordagem gráfica à nossa
cidade e sua Arquitetura!
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Os nossos alunos a
colorir a escola e as
praias de Matosinhos, desta vez ao
som dos Rádio Macau “o anzol”.

Trabalhos usando técnicas de impressão e trabalhos inspirados na
obra e na artista Yayoi Kusama

Há artistas na EB Quinta de S. Gens!!!
Desta vez inspirados por Joan Miró
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Por VanGogh, Andy Warhol e Keith Haring!

Textos com mensagens de amor e amizade, para o
dia dos afetos, realizados pelos alunos do 3º D.
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Chuva de ideias sobre o Inverno

Trabalho realizados pelos alunos da turma 3º C

Painel do Inverno

Trabalho realizado pelos alunos da turma 3º C
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Hoje sou uma folhinha de Outono

Trabalhos realizados pelos alunos da turma 2º A

Poemas recolhidos sobre o Inverno

Trabalhos realizados pelos alunos da turma 2º A
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Pratos típicos

Trabalhos realizados pelos alunos da turma 2º A

VAMOS ENTRAR EM OBRAS!
Como precisamos de uma porta e de uma parede
para a nossa casinha, resolvemos deitar mãos à
obra.

Experimentámos os cubos dos jogos e outras peças,
mas eram muito pequenas e poucas…

Decidimos então fazer a parede com caixas de cartão. Para a porta, um cartão grande deve servir…

Trabalho realizado pelos alunos da turma Pré B
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De todos os sistemas que compõem o nosso organismo o sistema respiratório é
um dos mais importantes, uma vez que respirar é vital para a nossa sobrevivência.
O sistema respiratório é composto por nariz, faringe, laringe, traqueia e pulmões.
O ar que inspiramos entra pelo nariz e percorre
aquelas estruturas até chegar aos pulmões.
O nariz é um órgão de extrema importância para o
bom funcionamento do sistema respiratório e também do sistema imunitário. Para além de ser o órgão do olfato, o nariz filtra, aquece e humedece o
ar que inspiramos.
À medida que o nariz filtra as impurezas
e microorganismos inspirados (vírus, bactérias, pó, pólens, poeiras, gases poluentes…), estes vão originando secreções
(ranho) que se vão acumulando no seu
interior. Este acumular vai causar obstrução e inflamação nasal.

Em idade pediátrica a grande quantidade de ranho presente no nariz origina a
maioria das infeções respiratórias. Como o nariz se encontra conectado aos ouvidos e garganta, o ranho penetra no canal auditivo originando a otite média aguda,
ou escorre pela garganta e acumula-se nos pulmões formando a expetoração e
originando uma infeção pulmonar.
A lavagem nasal desempenha um importantíssimo papel na manutenção da
permeabilidade do nariz, prevenindo a sua obstrução e, consequentemente,
infeções.

É uma prática ancestral originária na Índia, que remonta o século XV, e fazia
parte de um ritual de purificação de corpo e mente. Surgiu na medicina ocidental no século XIX, e desde então tem sido uma prática recorrentemente recomendada por profissionais de saúde de diversas áreas por os seus benefícios
se encontrarem cientificamente comprovados.
Os principais benefícios da lavagem nasal
- Diminuir a inflamação da mucosa nasal
- Diminuir a produção de ranho
- Remover todas as partículas e microorganismos filtrados
- Manter a permeabilidade do nariz
- Melhorar a obstrução nasal e diminuir crises de rinite/
sinusite
- Prevenir infeções respiratórias

A lavagem nasal deve iniciar- - Promover a higiene brônquica (evita acumulação de exse na infância e ser realizada petoração nos pulmões)
diariamente por rotina, de - Melhorar a qualidade do sono e o apetite
- Nos bebés, facilitar a amamentação/aleitação

manhã e à noite.

Recorrendo a uma seringa ou garrafa de lavagem,
introduz-se

suavemente

uma

solução

salina

(habitualmente soro fisiológico) numa fossa nasal. A
solução irá circular no interior do nariz e sair pela
fossa nasal contrária, arrastando o ranho. Em seguida, repete-se o procedimento na fossa nasal oposta
até o nariz ficar bem limpo.

A lavagem nasal diária é o melhor método preventivo de desenvolvimento
de infeções respiratórias, tanto em crianças como em adultos.
Pratique-a diariamente e usufrua dos seus benefícios na saúde respiratória.
Autora: Luciana Rodrigues (Enf. Especialista em Enfermagem de Reabilitação)
CEO Alívio em Respirar https://alivioemrespirar.pt
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Pinta os espaços para encontrares as perguntas.
Já descobriste as perguntas?
Troca ideias e informações com os teus colegas e escreve a
resposta.
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Agradecemos como não podia deixar de ser aos nossos

·

pais e associados, pela adesão às nossas atividades, certos
de que poderemos continuar a contar convosco!
·

Aos professores e funcionários, o nosso muito obrigada
por todo o esforço, paciência e dedicação, certos de que
juntos podemos tornar a nossa escola um lugar melhor!

·

Aos nossos parceiros "Picotas" e "As Delícias Cá de Casa"
pelas várias ofertas que nos fizeram para os cabazes!
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