
EB1 de Anobra alcança 1.º lugar em vários projetos ao longo de 2019/20 

Ao longo deste ano a EB1 de Anobra, do AE de Condeixa-a-Nova foi 

desenvolvendo vários projetos. Entre os quais o Projeto Missão Continente, 

onde os objetivos principais passavam por alertar as crianças para 

problemáticas como a Alimentação Saudável e a Sustentabilidade. 

Numa primeira fase, o desafio lançado prendia-se com a alimentação saudável, 

assim desenvolveu-se um projeto, do qual constava um vídeo promocional para 

sensibilizar a comunidade em geral, para a necessidade de fazer uma 

alimentação variada, evitando os doces, mais concretamente a importância dos 

lanches. Nesta fase foi também criada, pelos alunos, uma brochura com 

propostas de lanches saudáveis, a distribuir pela comunidade.   

Seguidamente surgiu o segundo desafio sobre a Reciclagem e aí já em 

modalidade E@D, conjuntamente com os pais, fez-se um vídeo e um livro 

digital com a história narrada, ilustrada com desenhos dos alunos, onde se 

incentivava a comunidade a fazer uma separação correta dos lixos e 

consciencializando as crianças, que pequenos gestos promovem o equilíbrio 

ambiental. 

Neste projeto, a EB1 de Anobra, foi a vencedora dos dois desafios lançados às 

escolas a nível nacional, arrecadando os dois 1.os Prémios, que muito nos 

congratulam, traduzidos num total de 2250€ em Cartão,  para gastar em 

material lúdico-pedagógico. 

Ainda durante o 3.º Período a escola propôs-se a participar no concurso 

nacional de programação “A Criar com Scratch!”, uma iniciativa promovida pelo 

Centro de Competência TIC da Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Setúbal (CCTICESE/IPS) através do seu projeto 

EDUSCRATCH, em parceria a Direção-Geral da Educação (DGE) do Ministério 

da Educação, com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 

Setúbal e com Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, o projeto "Os 

Mestres da Galáxia", a equipa constituída pelos alunos Francisco Cardoso e 

Gabriel Santos, do 3.º ano, turma B, da EB1 de Anobra, obtiveram do  1.º 

Lugar,  na categoria  Primeiro Ciclo. 

A participação no concurso implicava a conceção e desenvolvimento de 

projetos elaborados em SCRATCH por grupos de jovens. 



O tema para a edição de 2020 foi:  “A nossa galáxia: a Via Láctea” e tinha 

como principais objetivos: promover a integração de tecnologias digitais no 

desenvolvimento da literacia digital; fomentar o desenvolvimento de 

competências de programação e de resolução de problemas; estimular a 

memória, a atenção e o raciocínio lógico; promover a criatividade; promover a 

interdisciplinaridade. 

A EB1de Anobra apresentou ainda a sua candidatura ao Projeto Escola Amiga 

da Criança, promovido pela LeYa encontrando-se a aguardar resultados. 

Todos estes projetos podem ser consultados na página da Associação de Pais 

da EB1 de Anobra e na página do AE Condeixa-a-Nova. 
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