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C a n o a g e m

11
de 23 a 30 de Novembro 

E.B/J.I. Faralhão 

No passado dia 19, a turma 8 da E.B/J.I. Faralhão participou na atividade ”Desportos 
Náuticos”, nas Piscinas Municipais das Manteigadas – Canoagem. 



 
 
 
As turmas 17 e 18, de 1ºano, realizaram o apadrinhamento dos grupos 
do pré-escolar 61; 62 e 64.  
Fizeram-se presentes para os “afilhados” do pré e “Padrinhos” do 1º 
ciclo realizaram a troca dos mesmos; lancharam e brincaram todos 
juntos no pátio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A turma 28, da professora Círia, também articulou com os grupos do 
pré escolar, apresentando uma canção, o rap “Comer bem ou mal”. 
Juntos irão realizar trabalhos para decorar o refeitório! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 No passado dia 16, a escola recebeu utentes da APPACDM e seus técnicos na 
dinamização de um workshop de Expressão dramática - Artísticos Inclusivos – desenvolvido 
no âmbito do ExpressArte. 

e x p r e s s a r t e
E.B/J.I. Faralhão 



 Para a magia deste dia acontecer…
Pijamas e casinhas precisámos trazer!
A casinha mealheiro, construída com amor
Ficou cheia de ternura, e faz grande furor!
 

D i a  n a C i o n a l  D o  p i j a m a
EB1/JI nº5, SEtúBal

Foi um dia divertido, a aprender e a brincar
Com a pré reunida a dançar e desfilar!



No final da história, o importante foi perceber
Que ser solidário é importante para aprender a Ser!

Vitória, vitória acabou-se a história!  Com pozinhos de perlim pim pim…..
A história continuará aqui!

No final da história, o importante foi perceber
Que ser solidário é importante para aprender a Ser!



anImação SocIocultural

geração suCesso
No âmbito da Animação Sociocultural, 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.  

Atividades:        Saltar à corda

Tem várias variantes: saltar pé ante pé; ao pé coxinho; com os pés juntos; aumentar a 
velocidade; cruzar a corda no salto; saltar a pares, em que duas pessoas dão à corda e 
outros dois vão saltando. 

Ao saltar à corda estamos a “trabalhar a coordenação, a resistência e a força”.



Atividades:        Hula Hoop

O arco que em miúdos adoramos girar na cintura ou na zona da anca, sem que ele caia, 
entrando em pequenas batalhas com os amigos para ver quem consegue mais tempo é 
também um ótimo exercício. 

Ao girarmos o hula hoop estamos a trabalhar a zona central do corpo, para criar 
estabilidade e aguentar o maior número de tempo possível o rodopiar do arco. Também 
a concentração é precisa neste movimento, tal como a flexibilidade. 



anImação SocIocultural

o espírito De natal
No âmbito da Animação Sociocultural, a 

Animadora Natália Silva, em articulação com a 
restante equipa TEIP (Ação 9 - Geração Sucesso), 
continuou a contribuir em diversas atividades nas 
escolas do Agrupamento, sempre numa perspetiva 
integradora de saberes e de articulação. 

O Espírito de Natal chegou ao Agrupamento de 
Escolas Ordem de Sant’Iago!   

As crianças assim como os adultos precisam de 
espírito de Natal para manterem vivas as chamas 
da alegria, da esperança e da confraternização. 
Um dos mais relevantes elementos decorativos e 
símbolos desta quadra - A Árvore de Natal. 

Um agradecimento ao Sr. José, do Barco Praiamar 
de Setúbal, pela oferta da rede de pesca, pois 
permitirá a construção criativa da nossa Árvore de 
Natal.  

Objetivos: 
•	 Estimular a criatividade e originalidade na construção de uma árvore de Natal; 
•	 Desenvolver a socialização; 
•	 Envolver o máximo número de participantes;
•	 Desenvolver o sentimento de paz, fraternidade e amor.



BIBlIotEca EScolar ana Fortuna
Entre os dias 13 e 16 de novembro esteve patente no espaço da Biblioteca Escolar Ana 

Fortuna a exposição itinerante “Dieta Mediterrânica”. Durante estes dias, visitaram a 

exposição 16 turmas do nosso agrupamento. O balanço desta iniciativa foi muito 

positivo e, fruto da colaboração com a editora Santillana, já se encontram marcadas 

novas iniciativas para o próximo período. Mais novidades para breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No passado dia 20 de novembro deu-se início às atividades do projeto “Olhar a arte” no 

espaço da Biblioteca Escolar Ana Fortuna. Para o 

presente ano letivo, este projeto de articulação 

vertical estará subordinado aos temas da 

sustentabilidade e poluição. A primeira sessão, 

dinamizada pela profª. Lénea Gonçalves em 

articulação com a Equipa da Biblioteca Escolar, 

contou com a participação da turma 47, 4.º ano de 

escolaridade da EB1/JI Setúbal, da profª. Clarisse 

Crespo. 



Os alunos dos cursos profissionais do ensino secundário, do CEF e das turmas de PIEF 
participaram no exercício municipal “Mitrex 2018”, em 16 de novembro de 2018, no âmbito do 
Plano de Emergência Externo da Península da Mitrena, organizado pelo Serviço de Proteção 
Civil e Bombeiros de Setúbal. Os objetivos passaram por treinar a evacuação de pessoas em 
massa e identificar pontos críticos na rede de mobilidade urbana na Península da Mitrena. 
Deixamos aqui o nosso agradecimento aos alunos,  professores e técnicos participantes que, 
em conjunto, representaram a nossa escola com grande sentido de dever e responsabilidade.

A Representante das Ofertas Educativas

oFErtaS EducatIvaS

mitrex - 2018





No dia 15 de novembro, os alunos dos Cursos Profissionais de Operações Turísticas, Artes 
do Espetáculo, Organização de Eventos, Apoio à Gestão Desportiva e Desporto visitaram o 
maior evento nacional de Videojogos, Lisboa Games Week, que se realizou na FIL, no Parque 
das Nações, em Lisboa. 

Considerando que a indústria de entretenimento digital tem uma função determinante na 
formação dos alunos (crescimento intelectual, socialização e espírito de grupo), a Professora 
Teresa Pereira, do grupo de Informática, proporcionou-lhes a possibilidade de experienciarem 
as novidades tecnológicas, presentes no evento Lisboa Games Week, e partilhá-las com os 
professores Ana Bento, Aldina Silva, Cristina Figueira, Carla Ferro, Cármen Carvalho, Dina 
Rosa, João Miguel e Sónia Mondim, que os acompanharam. 

curSoS ProFISSIonaIS 

lisboa games Week 2018



Das atividades dinamizadas, 
destacaram-se os simuladores, 
eSports (League of Legends, 
Pes 19, Fortnite, Fifa 19, Pubg, 
Splatoon 2), Roboparty, 
Cosplay e a presença de alguns 
Youtubers portugueses. 

Para além de conhecerem a diversidade de novas ofertas de entretenimento digital, 
os alunos tiveram ainda contacto com as entidades dinamizadoras de projetos e 
com as empresas responsáveis pelo desenvolvimento das novas tecnologias, que 
proporcionam orientação para um novo mercado de trabalho. 

O evento brindou ainda os visitantes com workshops, concursos, 
prémios, zonas de alimentação e merchandising.







Esta visita de estudo, inserida no Plano Anual de Atividades da Escola Básica/Secundária 
Ordem de Sant’Iago, foi bastante proveitosa na medida em que permitiu desenvolver nos 
alunos a compreensão de conteúdos promovidos no processo de ensino/aprendizagem 
da disciplina de TIC, e promoveu a convivência com os mais variados profissionais do 
ramo de Informática, entre pares e com os professores. 

Ao longo do dia, os alunos e professores mostraram-se muito entusiasmados e 
participativos, sempre num ambiente de pura diversão. 

A Professora Teresa Pereira



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


