
 

«O nosso Mar: conhecer para aMAR» 
 

Na passada sexta-feira, 16 de maio, as turmas do 2ºA, 3ºA, 3ºB e 3ºC, da EB1 de Sátão, 

realizaram uma visita de estudo à região de Aveiro. 

Esta atividade inseriu-se no projeto «O nosso Mar: conhecer para aMAR» que está a ser 

desenvolvido por estas turmas, apoiado pelo Plano Nacional de Leitura, no âmbito do 

«Ler+Mar». 

Durante a visita, os alunos conheceram o Museu Marítimo de Ílhavo, com especial 

destaque para o aquário dos bacalhaus, uma novidade que fascinou todos os participantes, o 

Navio-museu Santo André e uma salina, (que nesta região se chama marinha)a Marinha Grã-

Caravela. 

O almoço foi na EB 2,3 de Aradas e, depois da refeição,houve um encontro muito 

especial: cada turma conheceu pela primeira vez os alunos com quem se tinham 

correspondidoao longo do deste período, trocando cartas. As turmas do 2ºA e 3ºA 

encontraram-se com as turmas correspondentes do Centro Educativo de Verdemilho, o 3ºB 

com o 3º ano da EB1 das Leirinhas e o 3ºC com a turma do 3º ano da EB1 do Bonsucesso. 

Depois houve uma troca de miminhos – as turmas do Sátão ofereceram um pin com o símbolo 

do Concelho (oferta da Câmara Municipal) e receberam surpresas variadas das turmas amigas. 

De seguida, houve uma partilha entre as quatro turmas: os alunos do nosso 

agrupamento apresentaram algumas atividades  preparadas a partir das leituras realizadas ao 

longo do projeto: duas dramatizações(«O peixinho Arco-íris» e «O dia em que o Mar 

desapareceu», duas canções, um jogral sobre o Mar e outro sobre a vila de Sátão. Também 

receberam uma surpresa: a apresentação de uma canção tradicional da região pelos alunos do 

Centro Educativo de Verdemilho. 

No final do dia ainda houve tempo para ver o mar, brincar na areia e lanchar ao som das 

ondas. 

 

 

 

 


