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Agrupamento de Escolas Ordem de Sant`Iago 





A educação visa melhorar a natureza do homem
o que nem sempre é aceite pelo interessado.

Carlos Drummond de Andrade  



Dia MunDial Do aniMal  na EB1 nº 7 DE SEtúBal

4
5 a 12 de Outubro

  PRIMEIRO  CICLO

  Para celebrar o Dia Mundial do Animal, as turmas 23 e 31, da EB1 Nº 7 de Setúbal, 
realizaram uma campanha de solidariedade, extensiva às outras turmas da escola, para 
angariarem rações ou produtos de higiene e limpeza, que se destinam a duas entidades. O 
Cantinho da Milu e a Associação Sobreviver.





Agradecemos a todos que contribuíram para esta iniciativa.



aniMação Sociocultural
TEIP

 No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa 
TEIP (Ação 9 - Geração Sucesso), desenvolveram-se diversas atividades nas 
escolas pertencentes ao Agrupamento, nomeadamente: EB1/JI de Setúbal; EB1/JI 
da Manteigadas e EB1/JI Nº 5.

Paralelamente os alunos 

também realizaram outras 

atividades, nas várias áreas 

do currículo, com incidência 

na área de expressão plásti-

ca: construção de aninais 

com matérias recicláveis.



Jogo “Terra-Mar”:  Não há 

número limite de participantes.

Para este jogo não é 

necessário nenhum material, 

realiza-se ao ar livre e basta 

um traço desenhado no chão. 

Os jogadores dispõem-se em 

fila ao longo deste traço, sem o 

pisar.

No início do jogo, define-se que um dos lados do traço é o “Mar” e o outro é a 
“Terra”. É escolhido um jogador para dar a voz de comando, que será “MAR” ou 
“TERRA”. A esta ordem, os jogadores darão um salto para o lado correspondente. 
A voz de comando não obedece a qualquer sequência, o que quer dizer que a 
ordem “Mar”, p. ex., pode ser dada repetidamente. Por outro lado, os jogadores 
podem ser enganados pelo “comandante” do jogo, quando este executar um 
movimento para o lado contrário ao da ordem que deu.

Sempre que um jogador se enganar, saltando para o lado errado, ou ficando no 
mesmo lado, em vez de saltar, sai do jogo.

O jogo termina, quando ficar apenas em jogo um participante, que será o vencedor.

Desenrolar do jogo:





No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP 

(Ação 9 - Geração Sucesso), articulação com nosso parceiro: Associação Bela Vuah e 

a Associação de Estudantes: 

Realizou-se no dia 2 a primeira reunião no âmbito do Projeto Rádio Escola, que 

mantém a mesma equipa Técnica! 

Já se ouve música na Escola, este ano: de manhã, de tarde, nos intervalos e não só!

A seu tempo, mais novidades!  

A equipa Rádio Escola!

A Animadora Sociocultural
                       Natália Silva

Na Escola sede:



A Biblioteca Escolar proporciona informação e ideias fundamentais para sermos 
bem sucedidos na sociedade atual, baseada na informação e no conhecimento.

In Diretrizes da IFLA/Unesco para a Biblioteca Escolar, 2002

 BIBLIOTECa EsCOLaR  

MêS intErnacional DaS BiBliotEcaS EScolarES

A leitura assume uma importância vital como estratégia de melhoria do processo de aprendizagem, 
fazendo com que os nossos alunos desenvolvam o espírito crítico, a capacidade de síntese…enfim, que 

sejam cidadãos com pensamento 
crítico e responsável.

Assim,  durante o mês de outubro, a 
Biblioteca Escolar vai proporcionar aos 
seus alunos várias atividades,  tendo 
sempre em conta o prazer da leitura :  
apresentação da BE aos alunos do Pré 
– Escolar, 1º  e 2º anos;  leitura da obra 
de Oliver Jeffers, «O Incrível Rapaz 
que comia livros»; exposição dedicada 
ao Dia Mundial da Alimentação e 
divulgação dos concursos que vão 
decorrer durante o ano letivo.

Pretendemos assim…tornar este 
mundo mais brilhante…com o mundo 
brilhante dos livros e da leitura!

A Equipa das Bibliotecas Escolares 



 DEsPORTO EsCOLaR

cartaz Do DESporto EScolar  a.E.o.S. 18-19
O Desporto Escolar no AEOS tem a seguinte oferta para o ano lectivo 2018-2019

Os alunos interessados devem 
contactar os professores das modalidades.



Dia EuropEu Do DESporto EScolar
Integrado na “Semana Europeia do Desporto”, celebrou-se no dia 28 de setembro o “Dia 

Europeu do Desporto Escolar”.

O AEOS associou-se a esta comemoração com a realização de uma Caminhada na Escola 
Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago, principalmente destinada aos alunos dos 4.º e 5.º 
anos. Participaram mais de 500 alunos . 

Esta atividade foi da responsabilidade dos Grupos de Educação Física e dos alunos do 2.º 
ano do Curso Profissional Técnico de Desporto.











Cursos de Desporto aEOs apoiam Prova de Águas abertas no Rio Tejo
CuRsOs DE DEsPORTO aEOs

A Associação de Natação de Lisboa solicitou ao AEOS a sua colaboração na organização 
da Prova de Águas Abertas “José Freitas”, que serve para homenagear o homem que em 
Setembro de 1962 conseguiu atravessar o Estreito de Gibraltar em tempo recorde, sendo uma 
das maiores conquistas da natação portuguesa de todos os tempos.

Durante todo o dia de sábado, 29 de setembro, 10 alunos dos Cursos de Desporto e o 
professor Emanuel Ribeiro apoiaram a ANL neste evento que se disputou entre o Cais das 
Colunas e o Cais do Sodré.













Esta newsletter e números anteriores estão disponiveis no 
modo “flip book” em:  https://issuu.com/aeosantiago/docs 

O arquivo completo   e atualizado dos número 
anteriores tambem pode ser consultado em: http://www.

aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html



Fim


