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Eb1 do Faralhão nº2

ATIVIDADES NAÚTICAS
A turma 4 da Eb1 do Faralhão 2 , deslocou se ao Parque Urbano de Albarquel , no

âmbito do Desporto Escolar , para iniciação à Canoagem , Remo e Vela .

Foi uma bela manhã ! Foi uma experiência fantástica !Gratos por nos proporcionarem
esta atividade.

EB1 DO FARALHÃO 2
FESTIVAL DA MÚSICA
No dia 26 de maio de 2019 , alguns alunos da Eb1 do Faralhão 2
participaram no Festival da Música 2019 .Foi com enorme orgulho que os
alunos das turmas 4 e 5, docentes titulares Sofia Raposo e Ivone
Rodrigues , respetivamente bem como a adjunta da Direção Susana Félix
,representaram
o AEOS. Os meninos foram os autores da canção
"Setúbal , tu és linda " .

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Setúbal, tu és linda
Refrão
Setúbal tu és linda
Com belezas de encantar
Do moinho até Tróia
Iremos apreciar

Setúbal bela cidade
Banhada pelo rio Sado
Iremos apreciar
Com águas claras p'ra nadar

Com os golfinhos a nadar

E o belo do peixe assado

Os pescadores a pescar
A serra da Arrábida a vigiar

No Mercado do Livramento

E o Faralhão 2 a acompanhar

Peixe fresco há p'ra comprar
E na Casa da Baía

Refrão

Doce de laranja p'ra degustar

Setúbal tu és linda
Com belezas de encantar
Do moinho até Tróia

Refrão
Setúbal tu és linda
Com belezas de encantar
Do moinho até Tróia

Iremos apreciar

Foram momentos de muito trabalho ,com os ensaios , escrita da canção ,
as t-shirts ...Queremos agradecer a preciosa ajuda da docente de apoio,
Vera Camacho, na decoração das t-shirts. Agradecemos também a
colaboração dos pais e Encarregados de Educação no transporte das nossas
crianças ao Fórum Luísa Todi.

EB1 nº7 de Setúbal

Semana do Mar e do Pescador
Nos dias 28 e 29 algumas turmas da EB1 Nº 7 de Setúbal foram a esta atividade
oferecida pela Junta de Freguesia de São Sebastião.
No Parque Urbano de Albarquel puderam ver trabalhos manuais feitos para e sobre
o mar

Assistiram a uma demonstração de Suporte Básico de Vida

Contactaram com os pescadores e com eles aprenderam a “fazer” redes

Com uma bióloga do “Ocean Alive” aprenderam mais sobre o nosso rio Sado e a
saber respeitá-lo

E finalmente puderam ter uma aula de caiaque

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1 nº2 do Faralhão

Visita de Estudo com a Vertigem Azul
No dia 31 de maio, e para celebrar o dia mundial da criança, as turmas da EB1 Nº2 de Faralhão
juntaram-se à Vertigem Azul e partiram, a bordo do
Catamarã Esperança, para uma atividade pelo rio Sado
e península de Troia.

Foi um dia de muita animação. Observámos os
golfinhos a caçar, fizemos uma atividade de recolha de
objetos na praia e ainda “fomos a banhos”.

O nosso muito obrigada à madrinha Vertigem Azul por ter proporcionado aos seus afilhados
um dia tão memorável.

OFERTAS EDUCATIVAS

HÁ FESTA NO PARQUE - 2019

Decorreu mais uma iniciativa da CMS - Há Festa no Parque, nos dias 1 e 2 de

junho, tendo a nossa escola participado no evento com a dinamização de um espaço
destinado à divulgação da oferta formativa e educativa de várias instituições da cidade.
A montagem do stand contou com a presença das professoras Paula Nunes e Sara
Pereira que divulgaram vários trabalhos das turmas de PIEF.
A turma do Curso de Técnico de Desporto,
de 1º ano, orientada pelo seu Diretor de Curso,
Professor João Santos, colaborou igualmente na
dinamização do evento.
A Representante das Ofertas

Curso Profissional de Artes do Espetáculo

Maratona do Teatro
A

coordenadora do Curso Profissional de Artes do Espetáculo, Ana Estevens,
assim como os professores, Faustino Alves e Jorge Barata, agradecem aos cerca de
400 alunos que participaram, no dia 30 de maio, na “Maratona do Teatro”, assim como
aos professores que os acompanharam.

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
SpeedBooking – encontros imediatos com os livros!
Com o objetivo de criar e consolidar os hábitos de leitura e elevar os índices de literacia dos alunos, os
Professores Bibliotecários organizaram um concurso, Speedbooking, destinado aos alunos do 3º ano do
Agrupamento. Estes, apresentaram o seu livro preferido à turma, tendo para isso, 5 minutos.
Assim, houve uma partilha de experiências, entre os alunos, os livros e as mensagens que estes (livros), nos
podem transmitir.
De acordo com os critérios definidos, foi apurado um aluno por turma, durante o 2º Período. Estes, foram
disputar a grande final no dia 29 de maio na Biblioteca Escolar da Escola Sede.
Foram atribuídos prémios aos 1º, 2º e 3º lugar:
1.º - Ariana Gonçalves;
2.º - Leonor Pagaime;
3.º - Paulo Pinto.
Os Professores Bibliotecários agradecem a disponibilidade das Professoras envolvidas, da Equipa da BE, dos
elementos do júri e o empenho e interesse demonstrado pelos alunos.

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
Jogo da Sustentabilidade
A sustentabilidade e a poluição do meio ambiente foram dois grandes temas trabalhados ao longo do ano com
os grupos do Pré-escolar. Com o apoio da ENA, Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, foram promovidas
atividades lúdicas utilizando os recursos das Maletas da Sustentabilidade e, na primeira semana de junho, os
grupos do Pré-escolar da EB1/JI Setúbal tiveram a oportunidade de participar no Jogo da Sustentabilidade. A
brincadeira com este jogo gigante de solo permitiu, de uma forma divertida, refletir sobre os nossos gestos
quotidianos e sobre o nosso contributo para a pegada ecológica.

Presse Paper da Sexualidade
A exposição Presse Paper da Sexualidade fechou o ciclo de exposições promovidas pela Editora Santillana no
âmbito do projeto Mais Saúde Melhor Futuro. Esta exposição esteve patente de 20 a 24 de maio na Biblioteca
Escolar da EB1/JI de Setúbal e, entre os dias 27 e 31 de maio, pôde ser visitada na escola sede, no espaço da
Biblioteca Escolar Ana Fortuna. O Projeto Educação para a Saúde associou-se a esta iniciativa colaborando na
elaboração de uma guião de exploração dos painéis e promovendo a visita de turmas do 3.º ciclo. O nosso
obrigado à Prof.ª Rita Damas pela colaboração e à Editora Santillana pela parceria estabelecida este ano.

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
Voluntariado Social
No dia 5 junho, no auditório da escola sede, as turmas A e C do 8.º ano participaram numa sessão promovida
por alunos do curso de Animação e Intervenção Sociocultural do IPS-ESE. Subordinada ao tema do Voluntariado
Social, esta sessão começou com a contextualização do tema e o relato de algumas experiências de voluntariado
por parte dos presentes. Num segundo momento foi realizada uma dinâmica de grupo onde através da formação
de pequenos grupos foram discutidas e apresentadas propostas de promoção de uma atividade multicultural de
voluntariado na escola. As propostas foram muito interessantes e a participação dos presentes muito positiva. A
Equipa da Biblioteca Escolar agradece a todos os que participaram nesta iniciativa.

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

