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de  14  a 21 de Junho 

EB 1 J/I da BELa VISTa



EB1/JI de Setúbal 

No passado dia 5 de junho as turmas 49 e 42 foram conhecer o Museu do 
Trabalho Michel Giacometti. Enquanto a turma de 3º ano da professora 
Mariana Santos “vivenciou” a indústria conserveira, a turma de 4º ano da 
professora Clarisse Paulino foi gentilmente recebida pela Maria, que tudo nos 
ensinou sobre a Mercearia Liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma 49 ficou a saber que era ali que se guardavam as 
saborosas sardinhas, acabadinhas de pescar (setor primário), numas latas 
que ainda hoje existem, para conservá-las durante mais tempo.  

Recebidos com muita simpatia pelo André, ouvidas as primeiras advertências e 
cuidados a ter, passaram à ação e... muita atenção, caríssimos leitores...todos 
trajados a rigor, tal como no passado! E que comecem as atuações: separar, 
amanhar, enlatar, fechar, arrumar (setor secundário) e...produto pronto para 
distribuir no comércio (setor terciário). Tchanan, tarefas cumpridas e com 
muito sucesso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

À turma 47 foi contada a história da Mercearia, foram atribuídos e (muito bem) 
representados os papéis de merceeiro(a), na venda de diversos produtos.  

 

Ora então no que é que isto tudo nos enriqueceu? 
Eram as medidas de massa, as balanças “estranhas” 

de pratos, o moinho do café, a máquina de cortar 
bacalhau, o papel para embrulhar os artigos...imaginem só: não 

havia cola nem fita cola, então reciclava-se papel de jornal sabiamente 
dobradinho para que nada caísse! Digam lá se os nossos antepassados não sabiam fazer 
bem as coisas, sem as “modernices” que agora temos? 

 

 

 

 

 

 

 

Resta-nos agradecer à Maria e ao André, que tão bem nos receberam e tantas 
coisas nos ensinaram. Obrigada 

 

 

Partimos juntos da nossa escola, no Museu cada turma foi explorar uma exposição diferente, juntámo-nos à 
saída e, numa caminhada de regresso, entre partilha de experiências e saberes, ainda houve tempo para explorar 
o Jardim Sensorial da Barreira. 

 

 



EB1 nº7 dE SETúBaL

V I I   F e I r a d o  L aV r a
Decorreu no dia 7, na Escola Básica 1 nº7 a sétima edição da Feira do Lavra!!!!!

Como já vem sendo habitual houve uma grande variedade de produtos – livros, jogos,  
bijutaria, brinquedos, bolinhos, manjericos e gomas sem açúcar !!!!!! Este ano foi o 
produto mais procurado pelos alunos !!!!!

Em cada edição tentamos ter sempre um produto-surpresa.

Houve, muita colaboração de toda a comunidade educativa. 

Agradecemos muito.                                  A Coordenadora de Estabelecimento: Ana Paula Gonçalves









Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h00- Sant’Iago Olodum  

17h15- Grupo de Dança do Triângulo 

17h30- Há um Mundo de Sonho – EB1/JI Nº5 T17 e T18 

17h35- Tinta Verde – EB1/JI Setúbal – T41 

17h40-Teatro: É um Livro – EB1/JI Nº5 T25 

17h45- Pintinho Amarelinho – EB1/JI Setúbal – T38 

17h50- Bom dia Fidélio – EB1/JI Faralhão 

17h55- O Balão do João – EB1/JI Nº5 T10,T20 eT21 

18h00- Setúbal, Tu és Linda – EB1 Faralhão 2 

18h05- Marcha Turca de Mozart – EB1 Nº7 – T13 

18h10- Músicas Lusófonas – EB1/JI Nº5 T28 

18h15- Dança dos Finalistas – EB1 Nº7 T31 e T39 

18h20- Gosto de Flores – EB1 Faralhão 1 

18h25- Missão Pijama – EB1/JI Setúbal – T42 

18h30- Patrícia Rosa e Bruna Santos – 9ºB-Medley ABBA 

18h40- Carolina Matias – Como Eu – 7ºB 

18h45- Patrícia Nunes – Zumba 

19h15- Susana Martins 

… e muitas surpresas! 
                                                                                                                                                                       



Biblioteca Escolar Ana Fortuna

Exposição Sistema Solar

No  âmbito  da  disciplina  de  Ciências  Físico-Químicas,  os  alunos  do  7.º  ano  foram  desafiados  a  fazer

maquetes do Sistema Solar. As maquetes elaboradas respeitavam uma escala para a distância dos planetas

ao Sol ou uma escala para o diâmetro dos planetas. Além da escala, os alunos desenvolveram um trabalho

de reprodução dos astros do Sistema Solar respeitando o seu aspeto original. Estas maquetes encontram-se

em exposição na Biblioteca Escolar da escola sede. Venham visitar-nos!



O arquivo completo e atualizado dos números anteriores também 
pode ser consultados em: 

http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


