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Nos dias 20 e 21 de fevereiro, as turmas nº 4, 5, 3 e 14, da EB1 Nº 2 do Faralhão visitaram a 
exposição itinerante “Bullying e dependências”, da Editora Santillana. A exposição encontrava-
se montada no polivalente da EB1/JI do Faralhão e a mesma foi dinamizada pela professora 
Natércia Bentes.

Começámos por ver um pequeno filme alusivo ao tema Bullying, que serviu de mote para a 
exploração das temáticas contidas nos cartazes da exposição. 

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

24
de  8 a 15 de Março 

EB1 nº2 do Faralhão



Falámos sobre os diferentes tipos de Bullying - a forma como se manifestam, o que fazer 
perante os Bullies e as situações de Bullying -; e sobre as dependências – o consumo de álcool, 
drogas e tabaco e consequências que estas substâncias podem ter na nossa saúde, nas nossas 
tomadas de decisão, no nosso futuro. 

Podemos dizer que, de forma informal, os grupos foram alertados e apreenderam conceitos 
importantes para a sua formação pessoal e social: saber ser e saber estar.

Obrigada à Santillana e à professora Natércia por ter possibilitado a vinda da exposição e por 
tê-la dinamizado.

No final, realizámos uma pequena atividade sobre os temas apresentados.



No passado dia 1 de março, realizou-se o tradicional desfile de Carnaval que percorreu as 
ruas do Faralhão.

O desfile contou com a participação para além dos alunos da E.B.1/J.I Faralhão, da E.B.1 
Faralhão Nº1 e E.B.1 Faralhão Nº2 Faralhão, das crianças do infantário “Palhacinho” e das 
valências de creche e infantário da “Escolinha da Quinta”.

Para além dos foliões, o desfile foi abrilhantado pelo grupo de percussão Sant’Iago Olodum.

Fotos: Junta de Freguesia do Sado

EB1/JI do Faralhão

d es f i l e  d e  ca r n ava l



 

EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 

 
  

Articulação 

O Franklin 

Os alunos da turma 24,da professora Helena Teixeira, em articulação 
com a disciplina de Inglês, lecionada pela docente Catarina Rocha, 

realizaram esta colorida e divertida atividade! 



EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
Oferta Complementar 
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Foi desta forma que a turma 29 trabalhou  
a Oferta Complementar,  

a Expressão Plástica e o Português! 



 

EB1/JI de Setúbal 

 

No dia 1 de março foi dia de festejar o Carnaval!! Príncipes e Princesas, bombeiros e 
polícias, bebés e joaninhas… invadiram a nossa escola!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Com e sem máscara, mas todos magnificamente FELIZES!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E após o simulacro, com um traje bem diferente desta vez, lá fomos para o 
nosso Desfile pelo Bairro!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Uma semana temática, cheia de 
alegria e boa disposição! 

Ninguém resistiu aos desafios… 



 
 
 
 
 

Saímos da escola e iniciámos o desfile pelas ruas… 

No Parque Verde da Bela Vista 
continuámos a diversão! 



EB1n°2 do Faralhão
O Carnaval chegou! Como é habitual, a EB1 Nº2 de Faralhão juntou-se às outras escolas da 

localidade e encantou pais e moradores com um desfile de mascarados. 

 

 

 

 

  

 

 Foram momentos de muita alegria, ao ritmo do grupo Santiago Olodum.  



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

E.B. 1 nº7 – BaIrro SantoS nIcolau

d es f i l e  d e  ca r n ava l
No dia 1 de março realizou-se o Desfile de Carnaval da E.B. 1 nº7 pelo Bairro Santos Nicolau.

As turmas realizaram a produção dos fatos de Carnaval, valorizando a importância da 
Sustentabilidade, Reciclagem e Educação Ambiental, utilizando materiais recicláveis 
subordinados aos temas: flora, fauna e Rio Sado.

A produção destes fatos carnavalescos promoveu o envolvimento dos Encarregados de 
Educação e restante comunidade educativa.

Ainda no âmbito da sustentabilidade e promovendo o trabalho de articulação vertical e 
colaborativo as turmas 31 e 39, desenvolveram a produção dos seus fatos através da dinamização 
do projecto “Olhar a Arte”.

Foi uma manhã muito ativa, divertida e animada para todos os que 
participaram na nossa Festa de Carnaval!



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Está em curso a 3ª edição do Orçamento Participativo das Escolas, onde os alunos do 3º 
ciclo e secundário podem apresentar propostas e votar na melhor ideia para melhorar a escola.

Esta iniciativa do Ministério da Educação tem como objetivos incentivar atos de cidadania tais 
como a participação democrática dos alunos, a sua capacidade de argumentação e reflexão e 
estimular a participação dos alunos de forma ativa nas decisões escolares.

Foram apresentadas 4 propostas pelos alunos do 9º ano, contudo como as propostas das 
turmas 9ºA e 9ºB eram muito semelhantes, fundiram-se, tendo assim mais hipóteses de vencer 
e ser a ideia a ser posta em prática.

As propostas apresentadas centraram-se com melhorias das condições do bar, WC de alunos 
e equipamento para os laboratórios.

Participaram neste sufrágio 87.5% dos alunos do 9º ano e os resultados foram os seguintes:

- Proposta A e B – construção de cadeiras e meses com paletes, colocação de ecopontos e 
aquisição de micro-ondas e liquidificadora para o bar – 45 votos.

- Proposta C – aquisição de materiais para as WC’s dos alunos: secadores de mãos, 
ambientadores, tampas para as sanitas e detergente para as mãos – 30 votos.

- Proposta D -  substituição dos bancos dos laboratórios por cadeiras – 21 votos.

O r ç a m e n t O  pa r t i c i pat i v O  d a s  e s c O l a s
MEdIação SocIoEducatIva



0PESC0LAS

Tens uma
boa ideia?
Reúne o apoio
dos teus colegas
e apresenta uma
proposta.

tu p0des melh0rar a tua esc0la.

Ag0ra a séri0

e 0 
Unic0rni0?

Informa-te e inscreve-te no
Orçamento Participativo das Escolas

em www.opescolas.pt

opescolas opescolas

!



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

MEdIação SocIoEducatIva

esc O l as  c O m  ta l e n tO
Convida-se toda a comunidade escolar a assistir à grande final inter-escolas do concurso 

“Escolas com Talento”, onde o Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago será representado 
não só pelos apurados: Bruno Parracha e Cristiano Martins, mas também pela nossa aluna 
Bruna Santos que foi rebuscada pelos técnicos da Juventude da Camara Municipal de Setúbal.

A grande final realizar-se-à na União Setubalense no próximo dia 15/03/2019 às 21 horas.



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

anIMação SocIocultural

ca m i n h a da a 3  p é s
No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Ação 9 

- Geração Sucesso), as atividades continuam a ser desenvolvidas nas escolas do Agrupamento. 

Atividade: Caminhada a 3 pés!   

A pedido dos meninos, fizemos uma caminha pela escola a 3 pés!   Cada jogador deverá 
amarrar a sua perna direita à perna esquerda do seu parceiro. Ambos terão de caminhar de 
forma coordenada.   Objetivos: Desenvolver noções de trabalho em equipa; Desenvolver a 
coordenação motora; Proporcionar um ambiente alegre e divertido. 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

anIMação SocIocultural

ca r n ava l
Celebrou-se o Carnaval de uma forma espontânea e popular, reflexo da tradição que esta 

quadra tem. 

Foi lançado um novo desafio a todas as escolas pertencentes ao Agrupamento de Escolas da 
Ordem de Sant’Iago, participarem e criarem uma Máscara de Carnaval!  

Participação ativa da sede: Turma PIEF; Associação de Estudantes; Oficina Artes. 

Participação ativa da EB1/JI de Setúbal.

A Turma 12º A - Organização de Eventos, dinamizou várias atividades Carnavalescas:

   - Workshop de Máscaras;

   - Waffles.

Rádio Escola 

1 hora de músicas “ Carnaval de salão” as 30 melhores (Marchinhas de Carnaval) bons tempos...



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

dEpartaMEnto dE línguaS

s e m a n a das  l í n guas

A escola sede do Agrupamento Ordem de Sant’ Iago recebeu dia , a 27 de fevereiro o 
escritor Álvaro Ferreira Gomes. A iniciativa decorreu no âmbito da Semana das Línguas, tendo 
todos os alunos do sétimo ano tido a oportunidade de entrevistar o autor no auditório da 
escola. Com esta atividade os alunos ficaram certamente mais motivados para a leitura  e 
para a escrita e as professoras Sofia Teixeira e Leonor Pita satisfeitas por terem atingido os 
objetivos propostos com este evento.



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

grupo dIScIplInar dE InForMátIca

d i a da i n t e r n e t m a i s  s egu r a

No âmbito do Dia da Internet mais Segura, a 5 de fevereiro, foram dinamizaram sessões de 
cinema para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos da Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago. 

Na disciplina de TIC, os alunos das turmas 11ºAB, CEF, PIEF2 e 12ºA mostraram a sua 
criatividade com a elaboração de bandas desenhadas, para a comemoração deste dia. Estes 
jovens pretenderam promover, junto de toda a comunidade educativa, a consciencialização 
para os riscos associados à utilização da Internet. Os trabalhos dos alunos foram expostos no 
átrio, junto à Biblioteca.



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural
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2019 – Carolina Pereira 
(2ºA) 
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2019 – Marien Bernard 
(3ºA) 



 

Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

Numa atividade inserida na Semana das Línguas, na véspera de mais uma Semana da Leitura, a 

Biblioteca Escolar Ana Fortuna recebeu a visita de um dos mais ilustres setubalenses, o poeta 

sadino Manuel Maria Barbosa du Bocage. Trajado a rigor, rodeado por um conjunto de painéis 

que integram a exposição itinerante da Biblioteca Municipal de Setúbal Bocage, vida e obra, 

numa atividade de articulação com as professoras Cristina Figueira e Leonor Pita, Elmano 

Sadino assistiu à leitura de poemas e fábulas da sua autoria. A notada ausência numa das 

principais praças no centro da cidade precipitou a sua saída, mas a atividade continuou com a 

observação dos painéis e preenchimento de um guião de exploração. Um agradecimento 

muito especial às alunas que realizaram as leituras e à professora Susana Félix pela 

colaboração nesta atividade. 

 

  

 



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


