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O HallOween 

8
de 2 a 16 de Novembro  

EB1/JI dE SEtúBal

 No dia 31 de Outubro comemorou-se o Halloween na nossa escola.
Os alunos chegaram mascarados com máscaras que metiam medo ou susto.

 Alguns andaram pelas salas a pedir doces ou travessuras.



 Mas foi nas salas de 
aulas que a imaginação e 
a criatividade andaram à 

solta.

 

E nem a Matemática se 
safou do Halloween

 Vejam os nossos 
trabalhos e esperamos 

que se tenham divertido.





 A festa do Halloween surgiu 

com os Celtas, povo que se 

localizava a Oeste da Europa. Este 

povo acreditava em vários Deuses 

relacionados com animais e forças 

da Natureza. A festa celebrava-se 

a 31 de outubro e acreditavam que 

nesse dia os mortos levantavam-

se e apoderavam-se dos corpos 

dos vivos. Por esse motivo usavam 

fantasias para se protegerem dos 

espíritos. Durante a Idade Média, 

a Igreja condenou esta celebração, 

denominando- a de «Dia das Bruxas».

Na escola sede, a Equipa da Biblioteca Escolar assinalou este dia com uma exposição e 

convidou a turma do 6º C para assistir à curta-metragem “Ghostboy” e participar numa 

atividade experimental intitulada “Fantasmas Voadores”, que permitiu explorar e aprender 

mais sobre a energia elétrica estática.

BIBlIotEca EScolar BIBlIotEca EScolar ana Fortuna

o HallowEEn 



No primeiro ciclo, a obra  “Desculpa… 

por acaso és uma bruxa?” de Emily Horn 

andou a animar as Bibliotecas das escolas 

de Manteigadas e de Faralhão. Foram 

momentos divertidos, cheios de “bruxice” 

com gatos pretos para todos os gostos!



anImação SocIocultural

HallOween

Sim, foi uma festa de arrepiar! 
Uma festa cheia de alegria, cor 

e diversão! 



O BAR FANTASMA foi pensado para 
todas as idades, por isso teve vários 
pontos de interesse:

Música, promovida pela rádio 
escola, ateliers, jogos de Halloween, 
coreografias, filmes de terror, moldura 
fotográfica, pinturas faciais, taróloga, etc.



Foram servidos doces 
fantasmagóricos!

Decoração alusiva à 
temática, para um dia 
único!!!



 Objetivos:

- Compreender o significado do Halloween através de atividades que desenvolva a 
criatividade e a originalidade;

 - Promoção da interação entre a comunidade educativa;

 - Articulação com Departamento das Expressões.

Animadora Sociocultural : Natália Silva

Marcamos 
a diferença 
no dia 31 de 

outubro.



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

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores 
também pode ser consultados em: 

http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


