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No dia 15 de janeiro, a turma n.º5 da EB1 n.º2 de Faralhão iniciou um novo projeto, denominado 
“ Junior Achaivement”, em parceria com o AKI, de Setúbal. A Dinamizadora, Ana Lopes, foi 
bastante atenciosa e acessível, procurando esclarecer todos os alunos.

Todos se envolveram com muito agrado.

Obrigada AKI, por toda esta dinâmica!

J u n i o r  A c h A i v e m e n t

19
de  1 a 8  de Fevereiro 

EB1 nº2 dE Faralhão



No dia 16 de janeiro, a turma n.º5 da EB1 n.º2 de Faralhão voltou a ser presenteada com um 
Atelier de Escrita Criativa, dinamizado pela docente Bibliotecária Natércia Bentes.

Os alunos revelaram muito interesse e colaboraram com muito entusiasmo.

Obrigada professora Natércia, por mais este momento!

At e l i e r  d e  e s c r i tA  c r i At i v A
EB1 nº2 dE Faralhão



 

“Dezanove alunos da turma 47 do 4º ano da Escola Básica de 1º ciclo/JI da Bela Vista, foram recebidos pelo presidente da JFSS 
que os guiou numa visita às instalações da autarquia, sediada no Largo Manuel da Luz Graça. À medida que iam passando pelos 
vários espaços que compõem o edifício, Nuno Costa ia explicando que assuntos são tratados em cada sector, aflorando as 
competências que a Junta de Freguesia exerce no território, ao serviço da população. 

Os alunos votaram duas propostas, apresentadas pelos próprios: uma acerca da continuação da dinamização do projeto 
“Autarquias ao Vivo” e outra sobre o encaminhamento de uma sugestão à Câmara Municipal sobre obras que estão a decorrer 
na sua escola, no âmbito da 3ª fase da operação de requalificação do parque escolar, cofinanciado pelo projeto comunitário 
Portugal 2020. A proposta, aprovada por unanimidade, sugere que as obras sejam mais céleres e que se encontrem formas de 
minimizar os seus impactos, visto que, de acordo com os “mini-deputados” as mesmas impedem os alunos de brincar livremente 
e causam alguns distúrbios nas aulas, devido ao barulho produzido pelas máquinas. 

Impressionado com a forma como os alunos expuseram as suas opiniões, Nuno Costa acolheu as sugestões e prometeu 
apresentá-las ao vereador da Educação da Câmara Municipal. No entanto, o presidente de S. Sebastião salienta que, “embora 
as obras criem sempre transtorno e incómodo, devemos fazer um esforço para suportá-las para usufruirmos de melhores 
condições no futuro”, disse, destacando que esta é a primeira vez que aquela escola recebe obras de grande dimensão, desde 
que foi edificada. Para a professora Clarisse Paulino, que acompanhou os alunos, “esta experiência veio consolidar aquilo que 
fazemos na sala de aula”, onde são dinamizadas assembleias de turma nas quais os alunos aprendem, sobretudo, “a 
responsabilizar-se e a saber ouvir os outros”. Revelando que o grande tema condutor da oferta complementar daquele 
estabelecimento de ensino do Agrupamento de Escolas Ordem de Santiago é a cidadania, a docente conclui que o projeto 
“Autarquias ao Vivo” “vai ao encontro disso mesmo”, permitindo às crianças “vivenciar, para melhor compreender”. 

A atividade incluiu ainda uma demonstração interativa do funcionamento da varredora mecânica, um dos equipamentos 
utilizados na limpeza urbana, e ainda uma visita às obras do novo pavilhão para o setor operativo da Junta de Freguesia. No 
final, foi oferecido um pequeno lanche a cada aluno e distribuído um exemplar do boletim informativo da JFSS que compila as 
principais ações realizadas pelo executivo.” 

 

In Boletim da Junta de Freguesia de S.Sebastião, de 29/01/2019 

 

 DE SÃO SEBASTIÃO 

EB1/JI dE SEtúBal 



EB1 nº7 dE SEtúBal

d i A dA n Ã o  v i o l Ê n c i A esc o l A r  e  dA PA Z

A 30 de janeiro é assinalado o Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas. O 
dia foi instituído em 1964 com o objetivo de alertar alunos, pais, professores e toda a sociedade 
para valores como o respeito, a cooperação, a solidariedade, a não violência e a paz.

Assim, na EB1 nº7 de Setúbal, comemorámos este dia, de uma forma muito especial. 
Convidámos a professora Ana Fortuna, para dinamizar uma atividade para Toda a Escola. 

 



Agradecemos estes momentos de convívio e partilha e retribuímos com um singelo ramo de 
flores.

 Obrigada. Sempre !!!!!

Ouvimos  uma história “ a Rainha das CORES, um conto cheio de cor e poesia, escrito por 
Jutta Bauer (Prémio Christian Andersen 2010) e que apela à Não Violência.

Foi um momento único !!!!!

No final a professora Ana Fortuna quis enriquecer o espólio da nossa  Biblioteca, oferecendo 
um livro “Racismo e Intolerância”.



EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
Romero Britto,  Cidadania e desenvolvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-“Não somos todos iguais”-Leandro 
-“Ninguém é igual, todos temos formas diferentes de pensar, de ser, de 
sentir…”Tiara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A turma 29 tem interpretado e trabalhado as obras do artista plástico Romero Britto, 
à luz da cidadania e desenvolvimento.  

E o resultado é este… 

• “A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes 
iguais”Aristóteles 

• “O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças” Augusto Cury 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
“Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a.”Johann Goethe 
 
“Todas as crianças têm direito a ser amadas” Marta 
  
“Todas as crianças têm direito a ter a proteção da família e a cuidados 
médicos”-Todos 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “Eu sou a favor dos direitos animais bem como dos direitos 
humanos. Essa é a proposta de um ser humano integral.”Abraham 
Lincoln 

 
“Todos somos responsáveis por criar um ambiente melhor” Todos 
“Todos temos o dever de cuidar e respeitar os animais” Todos 
 



Campanha de recolha:  Discos de Vinil, para fins decorativos!

Então, se já não ouve os seus discos de vinil está na altura de os RECICLAR! 

Isso mesmo! Utilize os discos de vinil para decorar a sua casa! Vai ver que pode criar peças 
fantásticas e muito criativas.  

A campanha prolonga-se até 20 de maio..  

 anImação SocIocultural

r ec i c l A r  d i sc os  d e  v i n i l



 anImação SocIocultural

s . vA l e n t i m
No âmbito da Animação Sociocultural, Ação - Geração Sucesso, desenvolveram-se diversas 

atividades nas escolas pertencentes ao Agrupamento, nomeadamente: EB1/JI de Setúbal.

S. Valentim!

Amor, amizade, carinho, afeto e atenção tornam as pessoas mais felizes, mais confiantes e mais 
completas. Assim se faz acontecer tudo isso na nossa escola, pois acreditamos que pessoas 
felizes são pessoas de sucesso.  



No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Ação: 
Geração Sucesso), a Rádio Escola contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos nossos 
alunos. 

Rádio Escola:

Atividades da semana: 

Jogo do Galo Humano!

Coreografias!

 anImação SocIocultural

G e r A ç Ã o  su c esso



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

mEdIação SocIoEducatIva

esc o l As

c o m
tA l e n to

No âmbito da Mediação 
Socioeducativa, no dia 11 de 
Fevereiro, vai realizar-se no 
auditório do Agrupamento de 
Escolas Ordem de Sant’Iago o 
evento “Escolas com Talento”, 
iniciativa do Gabinete da 
Juventude da Camara Municipal 
de Setúbal em parceria com a 
escola.

As inscrições para os alunos 
que queiram participar, estão 
disponíveis no GOD.

Carla Casquinha -  Mediadora Socioeducativa



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

E o vencedor foi…Iúri Ramos do 7.º D! A grande final do 1.º Torneio de Damas da Biblioteca 
Escolar teve lugar no passado dia 25 de janeiro. Os finalistas, Iúri Ramos e Iúri Pais, ambos do 
7.º D, disputaram uma final “à melhor de 3” na presença dos colegas de turma e da professora 
Sara Pereira. Ao vencer os dois primeiros jogos, o aluno Iúri Ramos foi declarado vencedor e 
arrecadou o troféu de campeão do torneio. Uma palavra de agradecimento a todos os 
participantes nesta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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


