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EB 1 n º 2 d o Fa r a lhã o

Dia Mundial do Leite Esc ol ar
Para assinalar o Dia Mundial do Leite Escolar, a EB1 nº2 do Faralhão, explorou um

PowerPoint sobre a importância do leite para a alimentação e saúde de todos nós. Após
um debate entre todos, cada turma desenvolveu alguns trabalhinhos sobre o tema

EB1/JI nº5 de Setúbal
Articulação Vertical
Comemoração do Dia do Leite Escolar
Na EB1/JI nº5 de Setúbal todos valorizam uma alimentação saudável e variada. No
dia 25 de setembro, Dia do Leite Escolar, os alunos falaram acerca deste alimento e
de como ele é importante para o crescimento equilibrado das crianças. Também
escreveram frases, pintaram desenhos e , claro, beberam Leite!

Ah! E não nos esquecemos de fazer a recolha
das palhinhas para a reciclagem, de forma a
que não acabem por aí a poluir o nosso
Oceano!!

Os meninos do pré escolar beberam o leitinho,
separaram as palhinhas, lavaram os pacotes e
com eles desenharam lindíssimos animais que
habitam o mar.

Com os trabalhos realizados elaborámos este
fantástico painel coletivo!
Foi divertido Saber (a) Mar com a ajuda do
Leite Escolar!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1 JI de Setúbal
Na sala 54 estivemos a ouvir a história do “ASA o
Golfinho Voador” e gostamos tanto que resolvemos
decorar os nossos cabides e a nossa
porta com golfinhos!!

Ainda no âmbito do mar… os
alunos da Sala 60 foram
visitar os Barcos!!!

EB1/JI de Setúbal
Dia Europeu do Desporto Escolar
No dia 27 de setembro (6ª feira), os alunos das turmas 37 e 49 participaram na
comemoração do “ Dia Europeu do Desporto Escolar “que
decorreu no Parque Verde da Bela Vista.

Esta atividade foi
da responsabilidade dos
professores de Educação
Física e dos alunos dos
cursos de desporto do AEOS, com
atividades de expressão físico-motora.

Após diálogo com os alunos e realizada a avaliação
da atividade as crianças referiram que gostaram
muito, no entanto gostariam de ter participado em
todas as atividades.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

departa m e n to d e l í nguas

Dia Europeu das Línguas
Na data em que se celebra o Dia Europeu das Línguas – 26 de setembro, algumas

portas dos corredores da Escola Básica e Secundária da Ordem de Sant’Iago foram
decoradas com bandeiras de quatro dos cinco idiomas estudados no nosso agrupamento.

A iniciativa pretendeu marcar a data mas também servir de “teaser” para uma nova
oferta da escola: o Laboratório de Línguas.

As bandeiras foram preparadas na sala onde decorrerá o projeto e as portas abertas
permitiram suscitar a curiosidade de muitos que por lá passavam e que prontamente se
voluntariavam para ajudar.

Animaç ã o S oc i ocu lt ur a l / Equi pa T E IP

Projeto Animação de Recreio 2019/2020
No 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.
Esse projeto foi criado visando transformar a forma de recreação das nossas crianças em um
momento prazeroso e dinâmico.

Introdução
O intervalo entre as aulas representa um aspeto especial na rotina escolar. Muitas
vezes, trata-se do único momento em que os alunos podem fazer opções: com quem
conversar de quem se aproximar, onde e como brincar. É o espaço-tempo que os
convida a explorar diferentes percursos e aprender algo mais sobre relações grupais.
Não é à toa que, para boa parte dos estudantes, o recreio é a hora mais esperada.
Muitas experiências significativas se constroem ou se intensificam nesse período de
20, 30 minutos.
OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos uma vivência com brincadeiras organizadas, através de um
sistema de monitoria e orientação para a realização de atividades durante o recreio,
diminuindo assim os conflitos e confusões.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Dinamizar o recreio (Intervalo de aulas);
•
Envolver as crianças em atividades que estimulem a interação e raciocínio;
•
Estimular as crianças à prática de atividade física;
•
Conscientizar as crianças sobre as várias formas de brincar com respeito e
camaradagem;
• Para a equipa gestora Oferecer condições para a realização de atividades regulares
e diversificadas;
•
Para os professores e funcionários Interagis com os alunos, observá-los em
situações fora de sala e medir conflitos;
•
Para os alunos Apreender a conviver com os colegas e a conservar espaço e
materiais, além de conquistar autonomia;
• Para a comunidade Contribuir com a confeção de brinquedos e jogos.

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
A celebração do Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE) arrancou com uma
atividade de animação da leitura direcionada para as turmas do 1.º ano das escolas do
nosso agrupamento. A atividade foi dinamizada pelos professores bibliotecários e o
livro escolhido foi “Era Uma Vez Um Dia Normal de Escola” de Satoshi Kitamura e Colin
Mcnaughton. Este livro conta-nos a história de um professor que conseguiu inspirar e
motivar uma turma inteira através da música.

O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

