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No âmbito do projeto de intercâmbio “Das Palavras ao Rio” as turmas 31 e 39 iniciaram 
trabalho de pesquisa e investigação sobre o Estuário do Sado.

 Assim, e promovendo interdisciplinaridade entre a área de Estudo do Meio, Cidadania e 
Desenvolvimento e TIC, ambas as turmas iniciaram trabalho de pesquisa sobre as Pradarias 
Marinhas existentes no nosso estuário. 

Até agora descobriram que as Pradarias Marinhas são umas ervas marinhas que vivem no 
fundo do estuário e têm uma função muito importante na proteção ambiental. Nesta pesquisa 
aprenderam também que nas pradarias do Estuário do Sado vivem golfinhos, chocos, polvos, 
cavalos- marinhos e muitos outros peixinhos.

P r o j e t o  “ D a s  Pa l a v r a s  a o  r i o ”
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Articulação Vertical 

EB1/JI de Setúbal 

No dia 29 de janeiro a turma 49, do 3º ano de 
escolaridade, participou no Projeto “ Olhar a 
Arte” sobre reciclagem, na Escola Sede de 
Agrupamento. 

Fomos recebidos pelas docentes Lénea 
Gonçalves e Helena Silvano, do grupo de 

expressões.  

 

Iniciámos a atividade assistindo a um filme sobre “As 
consequências da poluição”, seguido de um diálogo 
com os alunos.  

 

 

 

 

De seguida organizámos grupos, para um 
melhor aproveitamento do tempo e da 
atividade proposta, e os alunos cortaram 
pedaços de papel, colaram com cola branca nos 
modelos já feitos e ornamentaram o golfinho com tiras de tetra pack e 
cola quente.  

 

Os alunos agradecem a oportunidade de ter 
participado nesta atividade pois gostaram muito. 

O nosso muito obrigado às docentes que tão bem 
nos receberam. 

          

              

        



 
EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
Exposição “Mais saúde, melhor futuro” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Todas as turmas da escola visitaram a exposição que decorreu na  
nossa BE. Deste modo todos ficaram sensibilizados para problemas 
bastante atuais, da nossa sociedade, e aprenderam como atuar e 
muito importante  aprender a dizer “NÃO!” 

Em sala de aula estes temas foram 
refletidos e trabalhados no âmbito da 
Cidadania e Desenvolvimento. T.27 

T.27 
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EB1/JI Nº5 , Setúbal 

Articulação Horizontal da Pré – Turmas 61, 62 e 64 

Ouvimos as histórias: “Um Bocadinho de Inverno” e “A Cigarra e a Formiga”e explorámos os 
valores da amizade, solidariedade e partilha. Descobrimos os fenómenos meteorológicos que 
ocorrem durante esta estação do ano. 

          

 

        

Depois da história explorar 

Fomos todos recontar! 

E este lindo painel 

Decidimos decorar! 

 

Ouriço e Coelhinho, 

Amigos de verdade 

Descobrimos o Inverno 

e o poder da Amizade! 

 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 

 

 

A Formiguinha trabalhadora 

Tem um enorme coração 

Ajudou a dona Cigarra 

Quando ela não tinha pão. 

 

A partilha é importante 

E ajuda a aprender 

Para poder ter amigos 

Há que dar e receber! 

 

 

      



No passado dia 21 de janeiro, pelas 9h, as turmas A/B e C, do 10º ano, acompanhados pelas 
respetivas Diretoras de Turma e pelos professores de História da Cultura e das Artes e de 
Área de integração,  partiram para Lisboa com o objetivo de ir ao encontro da arte.

No período da manhã, foram visitar o Museu Calouste de Gulbenkian - Coleção Moderna, 
onde puderam apreciar obras de Amadeo de Souza-Cardoso, Paula Rego e Vieira da Silva e 
também os jardins envolventes.

Turmas: 1ºa/B/C

v i s i ta D e  est u D o  a l i s b oa



O almoço decorreu na zona de Santos, num ambiente descontraído. Seguidamente, os alunos 
deliciaram-se com a hilariante peça de Gil Vicente, a “Farsa de Inês Pereira” representada pela 
companhia de teatro “O Sonho”.





A chegada à cidade do rio azul deu-se por voltas das 17h30, onde todos voltaram mais 
“ricos” e mais felizes.”

 animação soCioCulTural

G e r a ç ã o  su c esso
No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (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

Jogo do Estica, o favorito!

É o jogo favorito da maioria e, para descontrair, não há melhor. Ao mesmo tempo aproveitamos 
para treinar o salto em comprimento e a voz, pois todos gostam de gritar e aplaudir por todos 
os que saltam.





Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 animação soCioCulTural

es Pa ç o  ot l
No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Geração 

Sucesso), e a Associação de Estudantes, as atividades no espaço OTL, permitem a ocupação 
dos tempos livres das crianças de uma forma segura, lúdica, responsável e divertida. 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Atividades: 

          • Ateliers de ocupação de tempos livres;

          • Jogos sociais;

          • Expressão plástica; 

          • Expressão motora; 

          • Artes visuais; 

          • Pintura;

          • Desenho; 

          • Musica;

          • Dança; 

          • Atividades desportivas; 

          • Ginástica; 

          • Teatro; 

          • Jogos ao ar livre; 

          • A hora do conto; 

          • Passeios; 

          • Projetos educativos 

          • Animações variadas e convívios, etc.   



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Carla Casquinha -  Mediadora Socioeducativa

mEdiação soCioEduCaTiva

v i s i ta à  bas e  a é r e a n º  6
No âmbito da Mediação Socioeducativa, os alunos das turmas 5ºH, 6ºA, 6ºC, CEF e Pief’s 

visitaram a Base Aérea nº 6 - Força Aérea do Montijo no dia 06/02/2019.

Os alunos tiveram oportunidade de experienciar uma vivência única junto do helicóptero 
PUMA e das aeronaves C-130H e C295, instrumentos  de missões de apoio humanitário, vigilância 
marítima, busca e salvamento e transporte de altas personalidades e animais de grande porte, 
como golfinhos. 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

No dia 4 de fevereiro, a Biblioteca Escolar Ana Fortuna inaugurou uma exposição da 
autoria de António Machado. Os trabalhos expostos, um conjunto de ilustrações 
elaboradas entre 2014 e 2019, foram realizados com recurso a técnica mista - 
grafite, lápis e aquarela. A não perder até ao dia 15 de fevereiro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Nas Bibliotecas Escolares das EB1/JI de Manteigadas, EB1 de Faralhão 
n.º 1, EB1 de Faralhão n.º2 e EB1/JI de Faralhão durante o mês de janeiro 
realizámos as seguintes atividades: 

O conto “O gato e o escuro” de Mia Couto foi, apresentado, explorado o seu vocabulário, realizado o 
jogo da “teia dos medos” e ainda elaborados caligramas com o seu resumo. 

 

 

 
E ainda o conto tradicional “O coelhinho branco” de António Torrado foi apresentado na casinha de 
fantoches, cantaram e mimaram a canção “O coelhinho”, ordenaram a Banda Desenhada da história e 

ainda…. 

   
A maleta da Sustentabilidade circulou pelas salas dos Jardins de Infância e também pelas salas de 1º ano, 
onde puderam ouvir previamente a história “O dia em que o mar desapareceu” de José Fanha ou ver um 

filme da Sociedade Ponto verde sobre sustentabilidade, que ilustra a importância da participação ativa 
na separação dos resíduos de embalagens. 

 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

PorTuguês E HgP do 2º CiClo

Aproveitando a passagem por Lisboa da 
exposição internacional “Gigantes da Idade do 
Gelo e a Evolução do Homem”, os alunos do 
2º Ciclo tiveram a oportunidade de a visitar e 
consolidar conteúdos lecionados na disciplina 
de História e Geografia de Portugal.

A atividade decorreu em dois momentos: o 
5º Ano no dia 15 de janeiro e o 6º Ano a 31 do 
mesmo mês.

o  2 º  c i c lo  fo i  ao  t e at r o. . . e  n ã o  s ó !



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural





Após a visita à Cordoaria Nacional, foi tempo de teatro... 

O Príncipe Nabo - 5º Ano



A Aventura de Ulisses - 6º Ano

Os alunos puderam assistir às dramatizações das obras trabalhadas nas aulas da 
disciplina de Português, tendo tecido interessantes comentários resultantes da 
comparação entre as obras lidas e as encenações apresentadas.

dEP. dE CiênCias soCiais E Humanas/ ofErTas EduCaTivas

a s a l a a z u l Da e b  n º 5

No dia 31 de janeiro os alunos do CEF, Curso de Cuidador de Crianças e Jovens, 

acompanhados pelas professoras Adília Rodrigues e Helena Pohle, efetuaram uma visita de 

estudo à Sala Azul da EB nº5 onde foram, muito simpaticamente, recebidos pela Educadora 

de Infância Antónia Raleiras, pela auxiliar Isabel Galvão e, naturalmente, pelos meninos que 

frequentam a sala.



Os alunos do CEF tiveram oportunidade de conversar in loco com a educadora sobre as 
rotinas diárias dos alunos e assistir a atividades desenvolvidas com as crianças, nomeadamente, 
no âmbito da Educação para a higiene oral. Posteriormente, os alunos interagiram com as 
crianças, ora moldando massa de cor, ora auxiliando na construção de puzzles, montando peças 
de encaixe, desenhando... e os sorrisos, de uns e de outros, iluminavam a sala enchendo-a de 
alegria.



No final da visita houve um 

agradecimento e a promessa de 

que, em breve, voltariam a visitar os 

meninos da Sala Azul. O balanço da 

atividade foi considerado positivo por 

todos os intervenientes.



PiEf 2

at i v i Da D es  D e  s ã o  va l e n t i m

A turma de PIEF 2º Ciclo, como já vem sendo hábito, tem colaborado com os eventos que 
vão decorrendo na nossa escola sede.

Depois de terem realizado murais de grandes dimensões para o dia das bruxas e para a época 
Natalícia, estão neste momento a preparar alguns tranbalhos para o dia de São Valentim. 

Parece que os postais são só para a pessoa amada, já o mural poderá ser visto em breve num 
qualquer espaço da nossa escola. Poder-se-ia dizer que está a ser feito com muito amor, mas 
parece-me mais indicado dizer,  que está a ser feito com muito trabalho. 





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


