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No dia 8 de março, algumas turmas de 3º ciclo e secundário reuniram-se no auditório da 
escola para celebrarem o Dia Internacional da Mulher, associado à Semana da Leitura. 

Após a projeção de slides sobre a origem deste Dia, assistiu-se a uma breve encenação do 
poema ”Mulher”, de Ary dos Santos, pelas alunas do 12ºB, à leitura coletiva do poema de 
António Gedeão, “Calçada de Carriche”, por alunos do 9ºA e do 9ºD, a que se seguiu a leitura 
de outros poemas sobre a Mulher pelos alunos das turmas 12ºA e 12ºC.

Estiveram envolvidos nesta atividade os professores Cristina Figueira, Leonor Pita, Sofia 
Teixeira e Jorge Barata.
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D i a i n t e r n ac i o n a l Da M u l h e r
A propósito do Dia Internacional da Mulher, realizou-se no Auditório da Escola Sede, no dia 

8 de março de 2019 uma atividade com o objetivo de alertar para a violência doméstica entre 
casais. 

Esta atividade, idealizada pela Associação de Pais, foi dinamizada pelos alunos do Curso 
Profissional de Artes e Espetáculos, acompanhados pelos seus professores: Ana Estevans  e 
Jorge Barata. 

Este evento consistiu na apresentação de uma excelente performance escrita e representada 
pelos alunos alusiva ao tema, seguida de debate aberto às turmas participantes. 
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EB1/JI de Setúbal 

Arquivo Municipal 
No dia 26 de fevereiro, a turma 49, do 3º ano recebeu na sua sala a “Sónia” e o 

“Nuno”, do Arquivo Municipal de Setúbal, para dinamizar a 
atividade “A Fotografia como 

Documento”. 

 

 

 

 

 

Os alunos mostraram-se muito participativos na 
atividade desenvolvida e através desta puderam ver a importância 
da fotografia para comparar o antigamente e o agora. 

 

 

Todos os alunos puderam ver e mexer numa máquina fotográfica já antiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGADA e aguardamos a próxima visita. 



EB1/JI de Setúbal 
No dia 7 de março as turmas 16, 37 e 49, do 3º ano de escolaridade 
foram visitar o McDonald`s no Centro Comercial Alegro. 

Os alunos foram divididos em pequenos grupos para fazer a visita, 
onde puderam observar regras de higiene e segurança no trabalho, 
regras de higiene alimentar, aprovisionamento de alimentos e até 
“meteram a mão na massa”. 

Terminada a visita foi servido o almoço, tendo sido antes 
perguntado, individualmente a cada aluno, o que queriam 
comer e beber. Os alunos puderam escolher o que quiseram. 

 

 

 

 

 

No final ainda lhes ofereceram um balão e uma revista.  

 

 

 

Agradecemos a forma tão agradável e atenciosa como nos 
receberam e um muito obrigado a quem nos proporcionou esta 
visita, nomeadamente à professora Clarisse, da EB1/JI de Setúbal e 
também à Junta de Freguesia de São Sebastião, que nos cedeu o 
autocarro.  

 

 

Esperamos outra visita no próximo ano de escolaridade. 

                      

                           

 



anImaÇÃo socIocultural

D i a i n t e r n ac i o n a l Da M u l h e r
O Dia Internacional da Mulher alimenta o imaginário de que a data teria surgido a partir 

de um incêndio numa fábrica têxtil de Nova York, em 1911, quando cerca de 130 operárias 
morreram carbonizadas.   

Atividade: Elaboração de um cenário fotográficol alusivo ao Dia Internacional da Mulher.

Objetivos: Sintam o prazer de serem homenageadas; Comemorar o dia Internacional da 
Mulher. 
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Mulher... 

Que sejas sempre lembrada, 

não apenas por um dia, 

mas no dia a dia... 

Que sejas festejada, 

não por convenção, 

mas pelo seu valor, 

sua força,

 seu coração. 

Que sejas respeitada 

com todo carinho, 

e todo amor...

 Hoje e sempre.     

                                                         Valéria Milanês 
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anImaÇÃo socIocultural

J o g o  D o  e i xo
No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Ação 

9 - Geração Sucesso), as atividades sucedem-se nas escolas do Agrupamento.

Atividades dinamizadas durante esta semana para a EB1/JI de Setúbal, EB1/JI das Manteigadas 
e EB1/JI Nº5 - Peixe Frito.

Jogo do Eixo

No chão é traçado um risco do qual está a 1º criança com as mãos apoiadas nos joelhos, 
flectindo o tronco e a cabeça (mula) .

Os outros estão em fila, a uma distância de cerca de 2 metros da primeira.

Depois de uma ligeira corrida, saltam, uma a uma, afastando as pernas e pousando as duas 
mãos sobre as costas do colega.

À medida que vão saltando, vão-se colocando, também, na posição do 1º jogador, a uma certa 
distância umas das outras (2 metros).

Assim, vai aumentando o número de sobre as quais têm de saltar.

Se forem 10 crianças, a última salta por cima de nove.

Então, chega a vez da primeira, que ficou junto do risco, saltar por cima de todos os colegas.

Continua sempre assim o jogo.
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Biblioteca Escolar 

De 11 a 15 de março decorreu a Semana da Leitura. No ano em que se celebra o centenário do 

nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, a obra desta escritora assumiu um papel de 

destaque, mas houve lugar para outras leituras e foram várias as atividades promovidas. Um 

agradecimento especial a todos os que colaboraram nestas atividades. Aqui ficam alguns registos. 

 



Desporto escolar

v i ag e M  à  n e v e
Alunos da Escola Básica e Secundária deslocaram-se durante 6 dias a Espanha, numa 

viagem de múltiplos objetivos, com especial destaque para as vertentes desportiva, cultural 
e preservação da natureza.

Embora o principal destaque fossem 2 dias na estância de esqui Serra Nevada, a viagem de 
ida e volta passou por Sevilha, Ronda, Caminito del Rey e Córdoba, com visitas explicadas por 
guias oficiais aos locais de maior destaque.
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Esta “viagem à neve” vai no seu 4º ano de existência e teve a sua génese inicial numa iniciativa 
do Diretor do AEOS, Pedro Florêncio, em visitar a Serra da Estrela, para proporcionar aos alunos 
do Curso de Desporto do Ensino Secundário um enriquecimento do seu currículo através 
da prática de esqui (objetivo entretanto alargado a alunos de outros anos de escolaridade). 
Desde então, o AEOS tem tentado diversificar e melhorar a oferta e variedade desta “viagem 
à neve”, sendo Espanha o destino de eleição. Bejar, Astúrias e Serra Nevada foram os destinos 
selecionados.
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Esta viagem tem o importante apoio financeiro da Direção do AEOS e da respetiva Associação 
de Pais, aos quais todos os elementos envolvidos na organização e participação desta viagem 
agradecem.



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


