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EB1 Nº2 de Faralhão

Semana da Leitur a

No âmbito da semana da leitura, as turmas da EB1 Nº2 de Faralhão, foram leitores e ouvintes!

Pelas diferentes salas de aula os alunos deixaram os opostos, com a obra “Tudo ao contrário”,
de Luísa Ducla Soares.

Foram momentos de partilha e de magia, como só os livros e a leitura podem proporcionar.

EB1/JI Nº5 SETÚBAL
“Setúbal, Cidade Educadora”

No dia 8 de março,
recebemos a visita
do Srº Vereador
Ricardo Oliveira.
Como se celebrava o
Dia da Mulher, todas
as mulheres foram
presenteadas com
uma bonita flor!

“Ouvir as pessoas, dar-lhes voz e decidir com elas”
Foi no auditório que as turmas 27, 28 e 29, turmas do 4º ano, receberam
o Srº Vereador para que, juntos, pudessem debater temas relacionados
com a nossa cidade com o objetivo de a tornarmos melhor.

Foi de forma muito
consciente que todos
apresentaram as suas
preocupações e
inseguranças face à
cidade de Setúbal.
Temas como a
segurança, tabaco e
drogas foram aqueles
que mais foram
debatidos e que os mais
pequenos mostram
curiosidade em saber
“porquês”, bem como,
vontade de os combater e
banir da sociedade!
Claro que também
foram tecidos elogios à
nossa cidade, pois
apresenta recursos
naturais únicos e
merecedores de cuidados
e preservação!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/JI de Setúbal

Autarquia ao Vivo

No dia 13 de março a turma 49 do 3º ano de escolaridade participou no Projeto “Autarquia

ao Vivo”, dinamizada pela Junta de Freguesia de São Sebastião. Os alunos iniciaram a visita
guiada e conduzida por Ana Bordeira, membro do executivo e responsável pelo pelouro da
educação, à porta da escola, na qual lhes foi explicado o que era e para que servia a Junta
de Freguesia e também os trabalhos/Atividades que desenvolve. Algumas crianças tiveram a
oportunidade de poder entrar na varredoura mecânica e “ grifo” , uma viatura para recolher
resíduos de podas e cortes de arbustos.
Em seguida dirigiram-se às instalações da Junta de Freguesia, de autocarro, para conhecer
as instalações e os seus trabalhadores. Depois passaram à simulação de uma Assembleia de
Freguesia. No final desta atividade foi oferecido um lanche a cada criança e um exemplar de
um calendário e do boletim informativo da Junta de Freguesia de São Sebastião.

Foi uma atividade muito enriquecedora para estas crianças e todos gostaram
muito.
Natália
Silva
Agradecemos a forma como nos receberam e tudo o que
aprendemos.
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/JI de Setúbal

Semana da Leitura

No âmbito da semana da Leitura, no dia 15 de março, a Encarregada de Educação, do aluno

Diogo Vieira, da turma 49, do 3º ano de escolaridade, veio à sala ler a obra” As Famílias não são
todas iguais”. Durante a apresentação da obra os alunos participaram sempre que solicitados
com muito empenho. Foi uma atividade e uma obra muito apreciada por todos os alunos. Ficou
desde já a promessa de voltar novamente para apresentar outra obra. Os alunos agradecem a
sua participação e a disponibilidade e a forma como interagiu com as crianças.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/JI de Setúbal

Semana da Leitura
No Primeiro, a filhota escolheu a obra

(O flautista de Hamelin), o pai aceitou o
desafio e veio ler a história para a Turma 47 e,
enriquecendo a já briosa plateia, juntaram-se
a mãe e o bebé mais novo da família. O pai
leu, dinamizou e desafiou (sinónimos, por exº),
dramatizou, exprimiu-se…bom, o pai envolveu
toda a turma!
E é com este espírito de entreajuda e
partilha que percebemos a importância de
caminharmos lado a lado nos percursos dos
nossos filhos/alunos. Cada um com o seu
papel em primeiro plano certamente, mas
sempre lado a lado, em plena parceria e troca
de saberes e experiências. O universo dos
“pequenos” fica assim mais rico e completo!
Obrigada à Tânia, à mãe Débora, ao pai
Elienay e ao bebé Rodrigo!

Educar para a Promoção da Saúde

Formação Diabetes
N

o dia 6 de Março, ao longo de 2h e 30 minutos, realizou-se uma sessão de esclarecimento
sobre diabetes, dinamizada pela enfermeira Elisa Bailão e pela estagiária Ana Bordalo, aberta
a todos assistentes operacionais e docentes do agrupamento.

Uma sessão informativa, demonstrativa e prática, onde se pretendeu que as formandas
ficassem a conhecer melhor a doença, a saber como lidar com os alunos diabéticos do
agrupamento, a identificar os sinais de hipoglicémia e atuar em conformidade, a proceder
eficazmente durante um pedido de ajuda para o 112 e na colocação da vítima em Posição
Lateral de Segurança.

Projeto de Educação para a Saúde

Geração Segura e Saudável – Segurança de Jovens

No âmbito da educação para a saúde, a

ACT-UL Setúbal desenvolveu nos meses de
fevereiro e março, na escola sede de agrupamento, várias ações de sensibilização sobre a
temática “Geração Segura e Saudável – Segurança de Jovens Trabalhadores”.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

As sessões, foram dinamizadas por técnicos do ACT
nas turmas do CEF, 1ºA, 2ºA/B, 3ºA/B, 3ºC, PIEF2 e
PIEF3. Tiveram como principal objetivo a promoção
de uma cultura de segurança e do emprego digno nas
camadas mais jovens, dando a conhecer conceitos
base de prevenção e proteção, por forma a criar uma
futura geração de trabalhadores seguros e saudáveis,
diminuindo a incidência de lesões ocupacionais e
doenças entre os jovens trabalhadores e reduzindo
o número de crianças/jovens que realizam trabalhos
perigosos.
A Coordenadora do PES Rita Damas

Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual e Apoio à Vitima

prevenção de abusos sexuais

No passado dia 11 de março de 2019, decorreram, na escola sede do Agrupamento de

Escolas Ordem de Sant’Iago, várias ações de sensibilização dirigidas aos alunos do 6º ano de
escolaridade, sobre a temática da prevenção de abusos sexuais.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Com linguagem acessível e sem tabus, e recorrendo a histórias e personagens fictícias, os
alunos foram alertados para os perigos que as crianças correm ao se deixarem tocar por
quem quer que seja. Desta forma, foi trabalhada a regra: “Aqui ninguém toca”, ensinando-as
que há partes do corpo que não devem ser tocadas por outros.

Nessas ações contámos com a colaboração da Associação para a Promoção da Prevenção
do Abuso Sexual e Apoio à Vitima (SFPPP), a qual, desde Janeiro de 2017, tem vindo a
desenvolver um trabalho nas escolas de todo o país na área da prevenção do abuso sexual.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Animação Sociocultural

Rádio Escola
N

o âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Ação:
Geração Sucesso), a Rádio Escola contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos
nossos alunos.
Pretende incrementar atividades no âmbito radiofónico e outras complementares que lhes
possibilitem desenvolver diversas capacidades.
Atividade da semana:
Carolina Matias com a música: “Ùltima carta para ti ” de Bárbara Bandeira.
Apresentação da nossa estagiária/Animadora: Lisandra Monteiro da Turma Pief.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Animação sociocultural / Equipa Teip

123 Macaquinho Chinês
N

o âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Ação
- 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.
Aprender a brincar:
Jogo 123 Macaquinho Chinês
Como se joga: um jogador encosta–se à parede virado de costas para os outros jogadores e
diz 1,2,3 macaquinho do chinês enquanto os outros correm ou andam para a parede, quando
o jogador se vira os outros jogadores têm de estar em estátua. Quem se mexer volta ao início.
O jogadores em estátua não podem fechar os olhos nem se mexer;
Ganha quem chegar à parede e disser stop, conseguindo avançar sem ser visto pelo contador.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

biblioteca escolar

É um livro

No âmbito das ações TEIP,

a psicóloga Rosalina Fialho trabalhou nas escolas do
primeiro ciclo a obra “É um livro” de Lane Smith. Esta atividade visou o desenvolvimento
de competências sociais e cognitivas em contexto escolar.

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

