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No passado dia 19 de fevereiro, as turmas de 1º 
ciclo, da E.B.1/J.I. Faralhão, receberam as enfermeiras 
Ana Margarida, Maria Manuel dinamizadoras do 
projeto e a enfermeira responsável Olga Ferreira, do 
Hospital Ortopédico Santiago do Outão.

Bloco operatório, do hospital às escolas

22
de 22 de Fevereiro a 1 de Março 

EB1/JI Faralhão 



Estas enfermeiras dinamizaram a atividade Bloco Operatório, do hospital às escolas, com 
o objetivo de desmistificar o bloco operatório, sensibilizando as crianças para o papel do 
enfermeiro do peri-operatório. 

Mostraram uma apresentação sobre o hospital e as cirurgias, mostraram materiais utilizados 
e o vestuário dos enfermeiros. No final os alunos puderam experimentar o uniforme de 
enfermeiro e mexer nos materiais. Os materiais de uso único ficaram para as turmas.



 

EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
 
Articulação Pré e Pri 
Projeto “ Pequenos Cientistas” articulação Vertical na EB1/JI 
Nº 5 entre as três turmas do pré (61; 62; 64) e as duas turmas do 
1º ano (T17 e T18).  
 
O projeto comporta várias atividades envolvendo as áreas Expressivas; 
o Português e Cidadania e Desenvolvimento. Com as experiências 
realizadas pretende-se que as crianças desenvolvam competências 
como: observar, experimentar, prever, tirar conclusões, formular 
hipóteses e comunicar.  

  
Ensino Experimental das Ciências - Questão- Problema : 

 “ Como fazer outras cores? ”  
– Articulação PRI / Pré 

 

 
 
 
 

 
 

 
Fizemos neve… 

 
Ensino Experimental das Ciências - Questão- Problema :  

“ Como fazer Neve ? ” 
– Articulação PRI / Pré 

 
 

   
 
 

 



 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 A turma 28, em articulação com o pré também fez nevar e 

divertiram-se nas suas construções… 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esta semana, a área disciplinar transversal de Cidadania e Desenvolvimento, foi trabalhada 
de um modo diferente, esteve patente no polivalente da E.B.1/J.I. Faralhão a exposição Bullying 
e Dependências, com a dinamização da professora Natércia Bentes, foi explicado, através dos 
cartazes em exposição, os diferentes tipos de Bullying e Dependências que existem, os mais 
novos viram um pequeno filme sobre o Bullyuing e fizeram um desenho sobre uma situação de 
bullying, que os alunos já tenham presenciado na escola ou na rua e os mais crescidos viram 
um filme sobre as Dependências e responderam a um pequeno questionário, sobre os cartazes 
que viram.

E.B.1/J.I. Faralhão

B u l ly i n g  e  d e p e n d ê n c i as





São Valentim e uma semana cheia de afetos 

 

Na EB1/JI de Setúbal, a semana entre 11 e 15 de fevereiro foi 
dedicada aos afetos. 
A amizade e o carinho foi a pedra de toque de grande parte 

das atividades. 

Toda a escola colocou o seu coração no hall da escola, 

adultos e crianças em partilha. 

Uma aluna disse com grande ternura:- “Professora, tantos 

corações! Chove amor na Bela Vista!” 

EB1/JI dE SEtúBal



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

dEpartamEnto dE línguaS

i t ’ s  Va l e n t i n e ’ s  day ! 
It’s Valentine’s day! O dia de São Valentim é o mote para mostrarmos como se podem 

expressar sentimentos de carinho, amor e admiração em inglês. Na nossa escola e, como já vem 
sendo habitual, os alunos do 2ºciclo elaboraram postais no âmbito das disciplinas de Inglês e 
Educação Visual. As dedicatórias / frases escritas em inglês foram feitas com muito amor e 
dedicação. Os postais foram depois entregues aos namorados/as ou amigos/as dos discentes 
que assim o quiseram. 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

dEp. dE CIênCIaS SoCIaIS E humanaS/ oFErtaS EduCatIvaS

d i a d os  n a m o r a d os
No Dia 14 de fevereiro celebrou-se o Dia dos Namorados e a turma CEF, do Curso de 

Cuidador de Crianças e Jovens, no âmbito das disciplinas de Psicologia e de ACJ, não quis 
deixar de propor à comunidade educativa que refletisse um pouco sobre uma questão 
aparentemente simples: O que é o amor? Daí resultou um pequeno filme, projetado ao longo 
do dia no átrio da escola, onde professores, alunos e funcionários exprimiram o que julgam 
ser o amor. Os poemas de Eugénio de Andrade e de Miguel Torga, Urgentemente e Ajuda, 
pretenderam enfatizar a importância do amor num mundo onde a violência prolifera. De 
modo a suscitar a reflexão foram distribuídas frases de autores emblemáticos da Filosofia e da 
Literatura pela comunidade educativa.



Os alunos do CEF elaboraram um cartaz 
que pretendeu destacar o amor como um 
sentimento universal, neste abundavam 
corações com a palavra amor escrita em 
diferentes línguas e a frase simbólica “o amor 
gera amor”.

Que bom seria um mundo em que todos 
os dias fossem dias de celebração e 
propagação do amor!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

dEp. dE CIênCIaS SoCIaIS E humanaS/ oFErtaS EduCatIvaS

os  m e n i n os  da s a l a a z u l 
No dia 11 de fevereiro os alunos do CEF, Curso de Cuidador de Crianças e Jovens voltaram 

a visitar a EB Nº5 e os meninos da Sala Azul, desta vez acompanhados pelos professores 
António Rosa e Helena Pohle. Os alunos do CEF puderam constatar presencialmente a rotina 
da manhã levada a cabo pela Educadora Antónia Raleiras e pelas auxiliares Isabel Galvão e 
Mara Profano. No cantinho destinado à leitura foi lida uma história sobre os afetos, após a 
qual, sob a orientação da educadora, as crianças puderam refletir sobre a importância destes 
na nossa vida. Seguidamente, foi disposta nas mesas fruta descascada e as crianças puderam 
escolher para o lanche da manhã as peças dos frutos que mais apreciavam.



Depois de saciada a fome, retornaram ao trabalho. Enquanto uns faziam fichas com a ajuda da 
educadora, outros trabalhavam, com ajuda dos alunos do CEF e das auxiliares, na elaboração 
de um presente para assinalar o Dia dos Namorados e outros brincavam com massa de cor ou 
na casinha. Com os chapéus na cabeça, eis que surgiu o momento de irem brincar para o pátio 
solarengo onde a brincadeira lhes piscava o olho.

Antes da despedida, os alunos do CEF, já em sala de aula, distribuíram aos meninos da Sala 
Azul uma pequena lembrança feita por eles sob orientação e preciosa ajuda da professora de 
EV, Paula Nunes: lápis decorados com borboletas, unicórnios e carrinhos que a todos muito 
agradaram. O balanço da visita foi considerado muito positivo.



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

anImação SoCIoCultural

d i a d e  s . Va l e n t i m
O Dia de S. Valentim não foi esquecido por nós, na Escola Básica e Secundária Ordem de 

Sant’Iago. 

Viveu-se de forma diferente! 

Distribuição das cartas Amor/Amizade no dia 14 de fevereiro pela Cupido Lisandra! 

A Rádio Escola colaborou uma vez mais com esta iniciativa com a divulgação de músicas 
românticas! 

Tivemos a honrosa presença do Dr. Conselheiro do Amor!



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

anImação SoCIoCultural

Brincar é a forma mais natural de aprender
No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP Geração 

Sucesso), foi mais uma semana, curta mas intensa, de atividades nas escolas do Agrupamento.  

Brincar é a forma mais natural de aprender:

Através das brincadeiras, as crianças não somente podem se divertir como também aprender 
a contar, somar, ler, compartilhar, surpreender-se, superar dificuldades, serem persistentes, ter 
resistência e a valorizar cada momento e situação.  



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


