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de 31 de Maio a 7 de Junho

Eb1 do Faralhão nº2

o gigante egoista
A

turma 4 da Eb1 do Faralhão 2 ouviu a história do Gigante egoísta contada pela
docente Natércia Bentes da BE . Para além da audição da história, ainda desenhámos o
nosso Gigante. Esta atividade foi do agrado de todos os alunos .

Dia da família - EB1/JI de Setúbal

Nada como unir o útil ao
agradável e assim fizemos!

As nossas queridas estagiárias do 1ºciclo (Rita e Carolina) e de fisioterapia (Beatriz Peres) uniram esforços e
organizaram um Peddy Paper no Dia da Família. Uns dias antes, tinham elaborado os convites para os
familiares se juntarem à turma nesta manhã tão especial! Foram feitos
grupos/equipas que, à medida que iam lendo o guião, tinham que
responder/fazer/executar/descodificar todas as questões desafiantes.

Claro que tinham de “puxar” pela memória e lembrar
muitas das matérias ensinadas em sala de aula, como
os hábitos de vida saudável, ortografia e gramática,
cálculo
mental,
etc…Houve
quebra-cabeças,
contagens, exercícios físicos, jogos, enfim, houve uma mão cheia de desafios e diversão!

Vieram pais, mães, irmãos, que
desempenho das tarefas e a por
terminarmos da melhor forma:
piquenique! A turma 47 do
uma bela manhã ensolarada, em
boas aprendizagens.
estar connosco, para
fizeram um trabalho
para outros colegas
vieram ajudar de
nas
diversas
percurso
pela

Que bela maneira de
Família!!!!!

ajudaram
no
a
mesa
para
com
um
belo
4ºano passou assim
boa companhia e com

Segue o nosso OBRIGADO do tamanho do mundo para os familiares que puderam
as estagiárias que
notável e ainda
da Beatriz que
forma
voluntária
estações
do
natureza.

celebrar O Dia da

EB1/JI Nº5 SETÚBAL

Kidzania
Mais uma vez o 4º ano em diversão…
Finalmente tinha chegado o tão desejado dia com o qual já andávamos a
sonhar…
Nada melhor, para mais tarde recordarmos o nosso último ano na escola,
como um dia passado na Kidzania!

Foi mega divertido!
Que prenda boa dada pelos nossos pais e professoras!!!

O conselho das turmas 27, 28 e 29:

Natália Silva
Técnica
Superior
emvos
Animação
Se não conhecem
peçam
para
levar!Sociocultural

EB1 nº7 de Setúbal

O que fazer com os pacotes do Leite?
O que podemos fazer com os pacotes do Leite Escolar?!
Todos os dias bebemos leite escolar.
Gostamos muito. É uma bebida saudável e faz muito bem aos ossos e aos dentes.
Como estamos em crescimento é um alimento fundamental para nós.
Porém, também já sabemos algumas coisas sobre reciclagem e com a ajuda da
professora,
elaborámos estes suportes para colocar os lápis nas nossas mesas de trabalho.
Depois de bebermos o leite, lavámos os pacotes e forrámos com diversos materiais.
Gostámos muito.
Faz tu também.

Turma 13 – 2ºano

EB1/JI Nº5 SETÚBAL

Sala Júnior

As turmas de 4º ano participaram nesta excelente iniciativa do nosso
AEOS, que já nos habituou ao melhor!
Como tal, esta foi mais uma experiência agradável, lúdica, educativa…
Ficámos a conhecer aquele que vai ser o novo espaço que nos vai acolher e
onde esperamos dar continuidade ao nosso crescimento saudável e feliz
enquanto alunos, enquanto crianças!

Agradecemos ao AEOS e à equipa que nos recebeu o facto de nos
terem proporcionado este aprazível momento!

Projeto de Educação para a Saúde e Curso de Artes do Espetáculo

A Escola B/S Ordem de Sant`iago integrou a 9º edição deste evento, no dia 22 de maio, dinamizando um conjunto de
atividades promotoras da saúde, decorrentes de trabalho articulado com vários parceiros:
Projeto de Educação para a Saúde
Curso de Artes do Espetáculo
Centro Hospitalar de Setúbal e CMS
Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida
Participaram nas atividades de Teatro Debate, Suporte Básico de Vida e outras Dinâmicas de Grupo, todas as turmas
de 8º e 9º anos, CEF e PIEF da escola.
Com a iniciativa pretendeu-se a promoção de medidas de estilo de vida saudável (alimentação, exercício físico,
consumos) e a divulgação de medidas de suporte básico de vida.

Atividade de Teatro-Debate

Os nossos atores - 10º e 11ºanos – Curso de Teatro

Natália Silva
Técnica
Superior
em Animação
Médicos de Pediatria, Cardiologia e Pneumologia, debatendo e esclarecendo
as temáticas
abordadas
nos sketchs Sociocultural

Atividades de SBV

Os formadores – Médico/Enfermeiros/Técnicos do INEM e alguns alunos praticando SBV

Atividade - Dinâmicas de Grupo

Dinamizadoras – Internas de Pediatria, Pneumologia e cardiologia

Natália Silva
A coordenadora
do PES
Técnica Superior em Animação
Sociocultural
Rita Damas

Biblioteca Escolar
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 de abril e no mês de
maio:

O poema “Romance das dez meninas casadoiras” do livro Poemas da Mentira e da Verdade andou de
forma animada a ser apresentado nos Grupos de pré-escolar e nas Turmas de 1º ano.

O conto “O gigante egoísta” de Oscar Wilde foi apresentado em PowerPoint, fizemos o jogo da
mímica dos adjetivos e construímos um gigante em três partes. Resultaram gigantes bem
sugestivos!!

“A girafa que comia estrelas” de José Eduardo Agualusa apresentou-se num pequeno filme,
ordenámos sequencialmente as imagens da história, além de termos construído “manadas” de
girafas que serão muito utilitárias!!

E já estava na calha a algum tempo, e finalmente chegou a exposição itinerante de LIVROS
MINIATURA, projeto do sr. João Lizardo. Tivemos a visita guiada com informações bem pertinentes e
fascinantes sobre os livros miniatura expostos, que abrangeram diferentes temas e épocas; e
também tivemos um pequeno atelier de construção de livrinhos miniatura!

Com esta exposição constatámos que: O saber não ocupa lugar!!

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores também
pode ser consultados em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

