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No dia 22 de fevereiro, a turma n.º 5 da EB1n.º2 de Faralhão voltou a receber a dinamizadora 
do Projeto “ Junior Achievement”. Desta vez o tema prendeu-se com a Produção Linear e a 
Produção Circular.
Assim, todos puderam entender que, 

numa Comunidade, para que haja uma 
boa Produtividade, é necessário a 
participação de vários elementos.

Junior Achievement

23
de  1 a 8 de Março 

EB1n.º2 dE Faralhão 



Profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, geralmente 
exercida por um profissional.

Todas as atividades requerem estudos e formação de vários conhecimentos, como as 
profissões dos nossos familiares.

Os nossos encarregados de educação vieram à nossa sala (turma 13 – 2ºano) falar das suas 
profissões, como por exemplo:

Cantoneira de limpeza, professora de Educação Visual e Tecnológica, funcionária de 
Hipermercado, assistente técnica da CMS.

Foram momentos de grande partilha e interesse, pois ficámos a saber muitas coisas que os 
nossos familiares fazem e o contributo que dão para a nossa sociedade.

Alunos da Turma 13 – 2 ano; Escola Básica 1 nº7 

Obrigada Ana Lopes!! Adorámos!

ProFiSSÕeS
Escola Básica 1 nº7 





EB1/JI de Setúbal 

No dia 11 de fevereiro as turmas do 3º ano de 
escolaridade das turmas 16 e 49 participaram no 
projeto “ Comer Bem para Aprender Melhor”, 
dinamizado pelas Nutricionista Margarida Runa, 
Higienista Sónia Silva e Enfermeira Elisa Bailão. 

 

 

 

 

 

Os alunos aprenderam 
formas de fazer o pequeno-almoço e 
lanche saudável. Levaram para casa 
uma informação para os 
pais/encarregados de educação para 
ajudar na preparação dos pequenos 

almoços e lanches mais saudáveis. 

Os alunos agradecem a oportunidade por participarem nesta  atividade e 
mostraram-se muito participativos. 

          

  

 

 

 

 

 

 

 



EB1/Ji dE sEtúBal

                                                   

Percuso na Natureza 

 
      No dia vinte e quatro de janeiro, logo pela manhã, as 

turmas 42 e 47 foram fazer um percurso na natureza, 

integrado no Desporto Escolar, com professores da 

CMS. E que percurso!!!!  

Foi um tempo de descobertas valiosas e lindíssimas 

onde, para além da salutar caminhada, fomos 

aprendendo curiosidades sobre a vida marinha: animais, 

plantas, vestígios.... 

O ponto de partida foi o Parque Urbano de Albarquel e 

caminhámos junto ao mar e ao sabor da maré baixa. 

Num ápice estávamos na tão conhecida praia de 

Albarquel e, quando foi dada a instrução para fazer 

“inversão de marcha”, os semblantes ficaram um pouco 

fechados: “Já? Mas ainda agora começámos!”. Diz o 

sábio povo que “Quem corre por gosto não se cansa” e 

a prova estava ali, nos olhinhos tristes mas ainda ávidos 

de mais descobertas. Voltámos ao PUA e foi com 

amistosos agradecimentos no meio do tumultuoso 

“descalça, calça” para sacudir a areia, que nos 

despedimos dos nossos guias, não sem antes deixar o 

apelo “Queremos mais!!!!!”. O nosso OBRIGADO 

gigante, como o mar, pois claro! 

 



Kit do Arquivista - Vamos ser arquivistas por um dia

A turma 6 recebeu no dia 21 de fevereiro, dois funcionários do Arquivo Municipal de Setúbal, 
o Nuno e a Sónia, que dinamizaram a atividade “Vamos ser arquivistas por um dia”.

Depois de nos ser explicado a diferença entre biblioteca e arquivo e os cuidados que um 
arquivista deverá ter, pudemos fazer de conta que eramos arquivistas. 

E.B.1/J.i. Faralhão

K i t d o  A r q u i v i StA 





Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/Ji do Faralhão

e d u cA ç ã o  A m b i e n tA l
No âmbito da área disciplinar transversal de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos de 1º 

ciclo foram desafiados a pesquisar sobre a ilha de plástico, sensibilizando assim, os alunos para 
um problema que é emergente combater.

Os alunos apresentaram os trabalhos e refletiram sobre o tema em estudo, oralmente os mais 
novos, por escrito os mais velhos.



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/Ji do Faralhão

S i m u l Ac r o
No dia 28 de fevereiro passa 50 anos que Portugal, foi atingido por um sismo com epicentro 

a 200 quilómetros a sudoeste de Sagres, com uma intensidade de 7.9 na Escala de Richter.

Estando a nossa cidade numa área vulnerável a este tipo de ocorrências, no âmbito da 
comemoração do Dia Mundial da Proteção Civil (1 de março), do 50º aniversário do sismo e da 
área disciplinar transversal de Cidadania e Desenvolvimento (Risco), a nossa Escola realizou 
mais um simulacro de sismo. 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

dEp. línguas

i t ’ S  t e A t i m e !
Green Tea, Earl Grey, Scones, Strawberry jam e Butter cookies foram deliciosamente 

degustados por todos os professores, na manhã de 26 fevereiro, no âmbito da atividade Tea 
Time. O evento contou com a colaboração de todos os docentes do grupo 220 e 330, no 
âmbito da Semana das Línguas, e este ano, os sons de Beatles e Queen animaram ainda a 
iniciativa aplaudida por todos!

 As Representantes de Inglês; Amélia Almeida e  Zulmira Passeira



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

                             Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

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 fevereiro realizámos as 
seguintes atividades: 

A obra “Um lobo culto” de Becky Bloom foi apresentada, foi realizado um jogo de 
ordenação das partes da história em grande grupo e também uma ficha individual e 
todos puderam ainda jogar no PC um jogo interativo em PowerPoint sobre a história. 

 

 

Na “Semana dos Afetos” foi trabalhada a obra “Adivinha quanto eu gosto de ti!” de 
Sam McBratney, foi visto um pequeno filme sobre a história, apresentou-se a canção 
“Adivinha o quanto gosto de ti” de André Sardet onde todos puderam acompanhá-la 
entoando-a e fazendo uma pequena coreografia, e também elaboraram um 
cartãozinho alusivo em forma de coração.  

  

A exposição “Bullying e dependências” da editora Santillana esteve patente na sala 
polivalente da EB1/JI de Faralhão de 18 a 22 de fevereiro; todas as turmas e grupos das 
escolas de Faralhão puderam visitá-la, onde viram uma curta-metragem sobre o tema 
do “bullying”; os painéis expostos foram explorados oralmente; e ainda os alunos 
preencheram um guião ou ilustraram uma situação de “bullying”. 

  



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

A Biblioteca Escolar Ana Fortuna encerrou o mês de fevereiro com a realização de uma 

Ação de Educação Ambiental dinamizada pela bióloga Sónia Duarte do Oceanário de 

Lisboa. Com a atividade Plasticologia Marinha procurou-se sensibilizar os alunos para a 

problemática do plástico nos oceanos e fornecer-lhes ferramentas para conseguirem 

minimizar o seu impacto a este nível, através da alteração de comportamentos. 

Participaram nesta atividade as turmas do 6.º E, 6.º F, 6.º H e 6.º G.  
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Técnica Superior em Animação Sociocultural

animação sociocultural

P r e PA r At i voS  cA r n AvA l ! !
No âmbito da Animação Sociocultural e a restante Equipa TEIP, (Ação: Geração Sucesso), 

começamos a fazer os preparativos para a nossa festa de Carnaval. 

O Agrupamento inteiro está a contribuir para o Carnaval Escolar!!



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



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


