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EB1 nº2 do Faralhão

Poemas da Menti r a e da Verdade
Poemas da Mentira e da Verdade
A Professora Natércia Bentes, brindou-nos
mais uma vez com a apresentação de mais
uma obra.
Desta vez foi explorado um dos poemas do
livro Poemas da mentira e da Verdade de

Luísa Ducla Soares, no
âmbito da Educação Literária para o 3º ano.

No final os alunos de 3º ano tiveram
oportunidade de construir o seu poema
com novos temas e os alunos de 1º ano
reproduziram em desenho o poema
apresentado.

Turmas 3 e 5 da EB1 nº2 do
Faralhão

Rodolfo Castro: Contador de histórias
No dia 28 de março as turmas da EB1 Nº2 de Faralhão deslocaram-se à EB1/JI de
Faralhão, para uma sessão de histórias com Rodolfo Castro.

Os alunos participaram, com muito entusiasmo, nas histórias apresentadas. Em todas
elas foi notória a diversão e a excitação.

Estes foram momentos de muita alegria e boa disposição, que encantaram miúdos e
graúdos. Obrigada à professora Natércia pela organização da sessão e ao Rodolfo Castro por
nos ter presentado com as suas histórias.

EB1/JI de Setúbal

No âmbito do Projeto de Prevenção “Vamos Eu, Tu e o Outro” a turma 48 do 2º ano participou com entusiasmo e
dedicação nesta ação que teve início no dia 30 de janeiro em
parceria com a CPCJ, a Associação Inspira Atitude e o AEOS.

Como forma de finalizarmos esta magnífica experiência,
mostramos aos Pais e Encarregados de Educação, no passado
dia 26 de março, parte do que aprendemos!

E apesar da acústica não ter sido a melhor…
Agradecemos a presença de todos os que não quiseram deixar passar
em branco este momento!

O nosso muito Obrigada às Técnicas Sheila e Isa pela dedicação!!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/JI de Setúbal
No dia 29 de março a turma 49, do 3º ano, teve a
felicidade de ser brindada com a leitura de alguns
poemas e também de assistir a uma peça de
teatro.

As atividades estiveram a cargo dos alunos do 12º ano
da turma de Teatro e de Eventos do AEOS.

Como os alunos conheciam
alguns dos poemas
apresentados também eles
tiveram a oportunidade de
apresentarem um dos
poemas que já tinham
trabalhado apresentado a
algumas turmas da escola.

Os alunos gostaram muito da atividade e ainda
queriam mais….

E no final ainda receberam rebuçados.
OBRIGADA A TODOS

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1 nº7

Mês da Leitura-março
Culmina em abril com a magnífica obra “A Menina do Mar” de Sophia de Mello Breyner
Andresen.
É um dos livros para crianças mais conhecidos de Sophia.
Faz parte do Plano Nacional de Leitura português, recomendado para o estudo no 4º ano de
escolaridade.
E já Sophia dizia no seu poema – PORQUE
“ Porque os outros vão à sombra dos abrigos
E tu vais de mãos dadas com os perigos.”
Porque fomos nós, alunos do 2º e 4º anos de escolaridade, que de mãos dadas com as
respetivas professoras titulares, se uniram e dinamizaram com entusiasmo e ainda com o
“perigo” suficiente para fazer boas leituras, escrever criativos textos e quadras com coloridas
ilustrações (t- 39 - 4ºano) e uma dança (t- 11- 1º/2ºano).
Assim, brindámos Toda a Escola e às professoras bibliotecárias, que atenciosamente assistiram
a um teatro de fantoches, cuja história é a amizade entre um rapaz que vivia numa casa junto às
dunas e uma Menina que vivia no Mar.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Obrigada SOPHIA !
Obrigada alunos !
Obrigada colegas !
Obrigada D. Graça Santos !
Natália Silva
Superior em Animação
Sociocultural
A Coord. Técnica
de Estabelecimento:
Ana Paula
e Gonçalves

EB1/JI Nº5 de Setúbal

“Bom dia.
Serve o presente email para agradecermos a disponibilidade
para a realização das sessões/debate realizadas no passado dia 8
de março, na Escola Básica nº5 Peixe Frito, aproveitando
também para enviar algumas fotografias das referidas sessões e
a recolha das opiniões e sugestões dadas pelos alunos.
Gostaríamos também de informar que estamos disponíveis para
mais ações similares, seja com a temática das “Cidades
Educadoras”, seja com qualquer outra que vos parece relevante.”
Sr. Vereador da Educação da CMS

Foram estas palavras que deixaram os alunos das turmas 27, 28 e 28 muito
contentes e agradecidos e muito orgulhosos por terem sido ouvidos com
atenção!
Ficaram surpreendidos quando viram que os seus comentários foram
anotados!
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
Departamento de Educação e Saúde Divisão de Gestão e de Projetos Educativos
EB nº5 do Peixe Frito – 8 de março de 2019: Sessões/Debate
• Turma 28 (4º ano):
- Muito lixo no chão em alguns sítios da cidade.
- Construção de um parque aquático na cidade ou um parque de diversões.
- Repensar a gestão dos ferrys para Tróia.

E é com esta atitude
que nasce a esperança
nos nossos alunos em
acreditar num futuro
melhor para a nossa
cidade, em que cada
um conta e é ouvido!

•Turma 29 (4º ano):
- Deveria existir um estádio melhor.
- Construção de mais campos de basquete nos jardins.
- Existência de menos violência na cidade.

•Turma 27 (2º e 4º ano):
- Existem lugares na cidade com muito lixo no chão, deveriam existir mais
contentores para o lixo.
- As pessoas deveriam apanhar os dejetos dos cães.
- A cidade é “fixe” e também é boa para brincar.

A EB1/JI Nº5
agradece, mais uma
vez, a presença do
Srº Vereador
Ricardo Oliveira e
toda a atenção que
nos ofereceu!
Bem-haja!

EB1/JI Faralhão

Menina do Mar
A

professora Natércia, mais uma vez dinamizou uma atividade na biblioteca da nossa
escola, desta vez foi a “Menina do Mar” de Sophia de Mello Breyner Andresen.
Depois de ter contado a história, mostrado um pequeno filme ainda dinamizou o “Jogo da
Glória” com questões sobre a história.

EB1/JI Faralhão

O pior contador de histórias do mundo
N

o passado dia 29 de março, as turmas da E.B.1 Nº1 Faralhão, a E.B.1/ J.I Faralhão e E.B.1
Nº2 Faralhão, tiveram a oportunidade de receber o escritor argentino, mas que vive em
Portugal.
Apesar de se intitular “O pior contador de
histórias do mundo”, bastou ele começar a contar
as suas histórias para ver que é exatamente o
contrário.
Foi muito divertido!!!

Biblioteca Escolar

CAFÉ COM LETRAS, LEITURAS E DRAMATIZAÇÃO
Iniciada a 11 de março, a programação definida pela Equipa da Biblioteca Escolar para a Semana da
Leitura de 2019 estendeu-se até ao final do mês. Neste contexto, foi no passado dia 29 de março que as
atividades de celebração do livro e da leitura tiveram a sua conclusão com a realização do “Café com
letras” na escola sede e a participação de alunos do 2.º e 3.º ciclos e Cursos Profissionais em atividades de
leitura e na apresentação da peça “Chímpete, Chámpata” no 1.º ciclo e Pré-escolar. O nosso
agradecimento a todos os professores e alunos envolvidos nestas atividades.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

No final do mês de março, foram dinamizadas duas atividades do projeto "As Curtas vão à Escola" na
EB1/JI Setúbal. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Associação
50 cuts e tem como objetivo levar o cinema (curtas-metragens) ao público escolar. Nas duas atividades
promovidas foram projetados filmes de animação para o Pré-Escolar e para o 1.º ciclo. Para o próximo
período há mais sessões agendadas.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Nas Bibliotecas Escolares das EB1/JI de Manteigadas, EB1 de Faralhão n.º 1, EB1 de
Faralhão n. º2 e EB1/JI de Faralhão nas últimas semanas do 2º período realizámos as seguintes

atividades:

Todas as turmas de 3º ano participaram na fase de pré-seleção do concurso do AEOS
“Speedbooking”, onde alguns dos alunos fizeram o resumo oral de uma obra escolhida, tento sido
posteriormente selecionado um aluno que irá representar a turma, na final que se irá realizar no 3º
período.

No âmbito da Semana da Leitura realizámos a atividade “Vamos ler para os amigos”, onde algumas
turmas de 3º e 4 º anos foram ler para as turmas de 1º e de 2º anos os livros: “Tudo ao contrário” de
Luísa Ducla Soares e “O livro das lengalengas 1” de António Mota.

Ainda nas comemorações da Semana da Leitura e do centenário do nascimento da escritora Sophia
de Mello Breyner Andersen foi trabalhada a obra “A Menina do Mar”, com apresentação de um
filme, a participação num jogo da Glória com questões sobre o conto e também a pintura de
ilustração alusiva.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Do livro “Poemas da Mentira e da Verdade” de Luísa Ducla Soares foi apresentado o poema
“Romance das dez meninas casadoiras” de forma animada com fantoches e depois foi construído um
novo poema coletivo, partindo do poema inicial.
Foi uma animação este poema!

E ainda recebemos o contador de histórias Rodolfo Castro, no âmbito da Semana da Leitura, na sala
polivalente da EB1/JI de Faralhão onde todas as turmas e grupos das escolas de Faralhão estiveram
presentes. Ficámos encantados com as suas dinamizações!!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

departamento de Ciências Exatas
Oficina de Matemática
15º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos

No dia 29 de Março, em Pedrouços Maia, realizou-se o 15º Campeonato
Nacional de Jogos Matemáticos.

Treino

O nosso Agrupamento foi representado por uma “equipa” de 18 alunos (do 1º
ciclo até ao secundário).

Grupo “Equipa”

Todos estão de parabéns.
Foram apurados para a finalíssima:
Ø Tiago Rolão da T 4, no jogo Semáforo, ficando no 6º lugar.
Ø Iúri Quental do 7º A, no jogo Rastros, ficando em 10º lugar.
Ø Maria Xavier do 9º A, no jogo Avanço, ficando em 10º lugar.

Foto da Final

Foto da Finalíssima
Esta é uma atividade dinamizada pela Oficina de Matemática.
O nosso muito obrigado, a todos os que tornaram possível a representação do
nosso Agrupamento.

Professoras: Elma Afonso; Manuela Ó Venâncio e Patrícia Carrega

departamento de Ciências Exatas
SEMANA DAS CIÊNCIAS
2018/2019
De 1 a 5 de abril, os grupos do departamento de Ciências Exatas organizaram e
desenvolveram na escola as atividades que a seguir se destacam.

Laboratório Aberto
G 510 (FQ) e 520 (CN)

Exposição de trabalhos dos alunos
Tabela Periódica e Vulcões
G 510 (FQ) e 520 (CN)

Cinema Temático
G 510 (FQ) e 520 (CN)
Aprende-se muito a ver cinema.

Matemática Divertida - Jogos Matemáticos
G 230 (Mat / CN) e 500 (Mat)

“A Hora do Código”
G 550 (TIC)

Programar é simples e divertido.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Sessões de Suporte Básico de Vida
G 520 (CN) e PES
Com a ajuda da enfermeira da Saúde Escolar os 9º anos
aprenderam a fazer SBV, no auditório da escola.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Lanche Saudável
Encerramento da semana com “chave de ouro”

Todos os grupos do departamento, promovendo a confraternização
entre os todos os profs, AO e AT.

A coordenadora do departamento
Rita Damas

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Animação Sociocultural

Workshop de crepes
A animação sociocultural em articulação com a Associação de Estudantes dinamizaram

um Workshop de crepes.
Foi um sucesso!

Animação Sociocultural

Rádio Escola
A Rádio Escola recebeu a visita do nosso ex-

locutor/animador, Rafael.

Conheceu o novo colega Túlio...apoiar, motivar!
“Eu posso ajudar”

Rafael

Demitri Mendeleiev
Animação

Sociocultural em articulação
com a semana das Ciências...
Presença do ilustre Demitri Mendeleiev - o
criador da Tabela Periódica.

Animação Sociocultural

Alice no País das Maravilhas
No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a

restante equipa TEIP (Ação: Geração Sucesso), desenvolveram-se
diversas atividades.
Alice no País das Maravilhas!
Segundo o Professor Luís Valido, a Páscoa e a celebração da
Primavera, que hoje conhecemos deriva de várias tradições. Mas
o nosso imaginário...
Atividade dinamizada pela T 12A de Eventos

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

