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E B 1  n º  7 

O Halloween é uma tradição mais difundida em países de língua 
anglo-saxónica; porém aos poucos e poucos os países de língua 
hispânica começam a celebrar esta festa, que acontece de 31 de 
outubro para o dia 1 de novembro.

Será um fenómeno de aculturação ou de incentivo comercial? 
Certo é que de ano para ano, cada vez mais crianças, jovens e 
adultos interiorizam esta tradição. A Irlanda é considera o “berço” 
da tradição do Halloween; as pessoas adultas, comemoram com a 
realização de fogueiras, já as crianças andam de rua em gritando “ 
tricks or treats”, que em português significa “doces ou travessuras”.

Na Escola a festa foi muito participada, porque efetuámos 
algumas pesquisas, também porque era um dos temas da disciplina 
de Inglês, porque nos queríamos divertir e também conseguimos 
reciclar materiais. E se uma das marcas mais emblemáticas da festa 
são as grandes abóboras com rosto e com velas dentro, aqui na 
Escola reciclámos garrafas de plástico transparente e com folhas 
secas de árvores, construímos centros de mesas.

Nós, alunos viemos mascarados, tal como algumas professoras 
e assistentes operacionais, brincámos muito e comemos alguns 
doces, foi um dia muito agradável.

Trabalho conjunto entre: Alunos do Apoio Educativo e a 

Coordenadora de Estabelecimento

H a l l o w e e n  n a  e B 1  n º  7  e  T r a d i ç õ e s  





E B 1 /J I  d E  S Et ú Ba l

 

 

No Âmbito do Projeto 
Saber(A)Mar, os alunos da turma 
38 da EB1/JI da Bela Vista têm 
vindo a recolher embalagens de 
plástico, palhinhas e tampas. 

Com as embalagens recolhidas 
fizeram umas aranhas 
medonhas e uns esqueletos 
com palhinhas muito 
assombrosos, para comemorar 
o dia de “HALLOWEEN”. 

 

O resultado não podia ter sido 
mais assustardor… Ahahaha!!!! 

Neste dia…  

Doçura ou travessura? ;-) 

 



E B 1 /J I  d E  S Et ú Ba lEB1/JI DE SETÚBAL 
 

 
 

Esta semana, foi dedicada ao Halloween. 

No dia 31 de outubro, os alunos das turmas 42, 47 e 41 

estiveram muito animados e escutaram com muita 

atenção a história: “Mimi e o Rogério e a Varinha 

Mágica”, com muito entusiasmo. 

 

 

 

Os alunos fizeram trabalhos de expressão plástica onde 

construíram bruxinhas e fantasmas.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 



d E pa rta m E n to  d E  l í nguaS

E, como não poderia deixar de ser, o Halloween passou pela nossa escola!

As professoras de Inglês (2ºciclo) propuseram e os alunos, com a preciosa ajuda das suas 
famílias, apresentaram EXCELENTES trabalhos que puderam ser vistos na exposição 
patente a todos no átrio da escola sede.

Como já vem sendo habitual, o grupo de EV/ET juntou-se a esta atividade com a 
elaboração de mais trabalhos que mostram bem a criatividade, o empenho e a dedicação 
dos alunos!

Os docentes envolvidos agradecem a todos os que participaram e colaboraram para 
que esta mostra fosse possível, ficando a promessa de que para o ano há mais!

Representante de Inglês 2ºciclo

H a l l o w e e n





Clube da Ciência festeja o Halloween

 
Sob o convite da Animadora Sociocultural os alunos que frequentam o Clube da Ciência na escola sede do 
agrupamento, participaram nas festividades do halloween.  

Nas sessões do Clube anteriores à data prepararam-se as atividades referentes à temática e no dia 31 de 
outubro os alunos que participam no clube, bem como as turmas do 9ºD e Curso Profissional de técnico 
Auxiliar de saúde dinamizaram as atividades práticas na zona de convívio dos alunos. 

As atividades a que os alunos mais aderiram foram o slime e as bebidas com gelo seco. 

Consideramos que a atividade se realizou com sucesso e esperamos que mais alunos se inscrevam no 
clube nos horários disponíveis. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As docentes  
Larisa Guerreiro  
Susana Penedo 
Tânia Silva 

Horários do clube da ciência: 

Segunda-feira:  das 10:30 h  às 11:20 h 

                        e  das 14:30 h às 15:20 h 

Quinta-feira:  das 12:30 h às 13:20 h 

Sexta-feira:  das 15:35 h às 16:25 h 

 



a n I m a ç ã o  S o c I o cu lt u r a l

H a l l o w e e n
No âmbito da Animação Sociocultural  em articulação com a restante Equipa TEIP, 

(Ação - Geração Sucesso), Clube de Ciências e Físico-Química, Turma Cef, Departamento 

de Expressões, Laboratório de Línguas, Curso de Artes e Espetáculos e ainda Curso de 

Desporto, dinamizaram diversas atividades alusivas ao Halloween, tais como:

* Workshops;

* Pinturas faciais;

* Jogos;

* Sketchs de filmes: “ IT” e  “Scream I”;

* Experiências de Laboratório, etc.

OBRIGADA A TODOS!   JUNTOS SOMOS MAIS!

Animadora Sociocultura Natália Silva





Biblioteca Escolar
Ana Fortuna

Durante o mês de outubro, o “Médico do Mar” de Leo Timmers andou em consultas nas escolas do

nosso agrupamento. Aqui ficam alguns trabalhos  realizados pelas turmas da Escola Básica n.º 7 –

Fonte do Lavra, com técnica de pintura e de dobragem.

O projeto de articulação vertical “Olhar e criar a arte” arrancou esta semana na escola sede com uma

atividade que contou com a colaboração especial da Dra. Bela Einstein, uma autoridade no campo

da Biologia Marinha, que veio dar uma explicação aos alunos sobre a importância do  fitoplâncton.  A

atividade teve inicio com a exploração da obra “ A menina que via o mar de várias cores” de Vanda

Brota Gonçalves  e  continuou com  uma proposta de pintura  com técnica de pastel  em imagens

extraídas do livro. 



Projeto TEIP
No âmbito do Plano de Capacitação para o presente ano letivo, decorreu na escola sede de agrupamento a

ação de formação de curta duração “Educação Intercultural na escola”.  Ministrada pelo Dr. Jorge Cardoso,

formador  do  Alto  Comissariado  para  as  Migrações  (ACM.I.P.),  esta  formação  centrou-se  na

promoção de uma gestão positiva e enriquecedora da diversidade cultural.

No passado dia 30 de outubro, duas turmas da escola sede, CEF 1 e 5.º H, participaram numa  sessão de

trabalho colaborativo com estudantes dos cursos de Licenciatura em Ensino Básico e  de  Animação e

Intervenção  Sociocultural  do  Instituto  Politécnico  de  Setúbal  -  Escola  Superior  de  Educação.  Sob  a

orientação da Perita Externa do nosso agrupamento, Dra. Cristina Roldão, as turmas alvo desta iniciativa

foram divididas em pequenos grupos onde se discutiram temas/assuntos relacionados com a história e

cultura da comunidade cigana. O balanço das primeiras sessões foi muito positivo, as próximas sessões

estão marcadas para dia 12 de novembro.



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 
 
 

EB1/JI Nº5 de Setúbal 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
EB1/JI das Manteigadas 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

Assim nasceu o 1º cardume suspenso… 
O cardume da turma 24 feito e pendurado!! 

Também nas Manteigadas 
aparecem já suspensos 2 
cardumes coloridos. 
Parabéns às turmas 12 e 15! 
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EB1/JI das Manteigadas 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

Assim nasceu o 1º cardume suspenso… 
O cardume da turma 24 feito e pendurado!! 

Também nas Manteigadas 
aparecem já suspensos 2 
cardumes coloridos. 
Parabéns às turmas 12 e 15! 



EB1/JI Nº5 de Setúbal 
 

Foi a vez das turmas 10 e 20 fazerem a sua visita ao 
“Museu do Mar” em Cascais… 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mais uma forma divertida e 
diferente de aprender!!! 

O Museu do Mar Rei D. 
Carlos contém a memória da 
história de Cascais e da vida da 
sua comunidade, a sua 
vocação relacionada com a 
temática do mar.  

O Museu encontra-se 
dividido em várias salas como 
Memórias Vividas; Oceano 
Aberto. Vidas em Movimento; 
Gentes do Mar de Cascais. 
Pescarias; Marinharia e 
Navegação; Cascais na Rota 
dos Naufrágios; D. Carlos e a 
Oceanografia; O Mundo dos 
Moluscos; O Mar e a Origem da 
Vida. 
 



EB1/JI de Setúbal 

Projeto Prepriparando/Turmas Amigas 

No dia 28 de outubro a turma 49, do 4º ano foi à sala da Pré- turma 
54 apresentar o livro “O peixe do copo da escova de dentes que 
queria nadar no mar”. Depois da leitura do livro por três alunos do 
4º ano fez-se a exploração tanto a nível oral como registo das 
mesmas num painel onde de seguida foram também colados as 
ilustrações do copo com a escova de dentes. Por fim foi feita a 
avaliação da atividade e todos ADORARAM. 

                     

 

                   



 

EB1/JI de Setúbal 

 

No Âmbito do Projeto Saber(A)Mar, 
os alunos da turma 38 da EB1/JI 
da Bela Vista tem vindo a recolher 
embalagens de plástico, palhinhas 
e tampas. 

Com as embalagens recolhidas 
fizeram umas aranhas 
medonhas e uns esqueletos com 
palhinhas muito assombrosos, 
para comemorar o dia de 
“HALOOWEEN”. 

 

O resultado não podia ter sido 
mais assustardor… Ahahaha!!!! 

Neste dia…  

Doçura ou travessura? ;-) 

 



EB1/Nº 7 de Setúbal 
 
 
O médico do Mar foi uma obra muito trabalhada em várias 
vertentes, pela turma 13 do 3º ano, como a Biblioteca Escolar, a 
Expressão  Plástica e em trabalho de pares…  
 
Foi desta forma que o projeto “Saber (A)Mar” foi promovido esta 
semana! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  



Cerimónia de entrega dos Diplomas de Mérito 
 

Esclarecimento 
 

 
A sessão de abertura apresentada foi construída com foco  na filosofia 
de escola inclusiva, reconhecendo a mais-valia da diversidade, encontrando 
forma de lidar com a diferença, adequando processos às características e 
condições individuais e coletivas. 
  
Em palco, estiveram presentes alunos da turma F do 6º ano, a aluna Joana 
Rito da turma A do 9º ano e a ex-aluna Bruna Santos, orientados pelas 
professoras Ana Paula Martins, Elsa Mobilha e Patrícia 
Rosa. As imagens que surgiram durante a apresentação foram cortesia do 
professor Hélder Oliveira.  
  
Este foi um excerto do trabalho realizado em torno do Projecto Saber (a)Mar, 
que envolveu as disciplinas de Português, História e Geografia de Portugal, 
MAR, Educação Musical, Educação Visual, Educação Tecnológica, Cidadania e 
Desenvolvimento e Educação Especial.  
 
Foram mobilizados meios para uma aprendizagem e participação de todos na 
vida da comunidade educativa, culminando a apresentação na Cerimónia de 
entrega dos Diplomas de Mérito. 
 



Sabia que … 
... no passado dia 5, mais de 11 mil cientistas de todo o mundo advertiram 
que é inevitável um “sofrimento humano sem precedentes” se não existirem 
mudanças radicais para reduzir os fatores que contribuem para as alterações 
climáticas. 

 

 

Os cientistas analisaram informações recolhidas e publicadas durante mais de 
40 anos sobre uso de energia, temperaturas na superfície da terra, 
crescimento populacional, extensão de culturas, desflorestação, perda de 
gelo polar, índices de fertilidade, emissões de dióxido de carbono e Produto 
Interno Bruto das nações. 

Os cientistas signatários enfatizaram seis objetivos: reforma do setor de 
energia, redução de poluentes de curto prazo, restauração de ecossistemas, 
otimização do sistema alimentar, estabelecimento de uma economia livre de 
dióxido de carbono e uma população humana estável. 

Apesar da amplitude de suas preocupações e da magnitude dos esforços que 
reivindicam, os cientistas expressaram um certo otimismo ao mencionarem 
"um aumento recente na atenção para este problema". 

Excertos e adaptações da notícia publicada em: 

https://www.jn.pt/mundo/alteracoes-climaticas-espera-nos-sofrimento-humano-sem-
precedentes--11484206.html 

Protesto em Londres alerta para as alterações climáticas 
Foto: EPA/ANDY RAIN 
 



Newsletter do AEOS

O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em: 

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


