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E B 1 /J I  d E  S Et ú Ba l

Feliz Natal lobo Mau

A turma 49, do 4º ano no dia 4 de 

dezembro foi à biblioteca escolar ver a 

história “Feliz Natal lobo Mau”. Atividade 

dinamizada pela docente bibliotecária 

Marieta Chagas. Os alunos gostaram da 

muito da história apresentada.  



E B 1  n º  7

Decorações Natalícias 
Reciclámos materiais com muita 

criatividade  elaborámos enfeites natalícios 
que terão um grande significado para nós e 
para as nossas famílias.

Um Bom Natal !!!!            Alunos do 3° ano T-13



P O Rt UGU Ê S  l Í nGUa  n Ã O  M at E R na

PortuGuÊs líNGua NÃo MaterNa eM açÃo

Já são mais de uma dúzia os jovens nascidos em países estrangeiros que escolhem 

a nossa escola para estudar. Chegado há poucos meses, o Yssufi Baldé tem vindo a 

fazer progressos que saltam à vista na arte de comunicar em bom português. 

Bom dia!

Chamo-me Yssufi Baldé. Sou da 
Guiné-Bissau. Tenho 17 anos. Sou 
um rapaz calmo e respeitador. 
Ando a estudar na escola do 
bairro da Bela Vista. Moro com 
o meu avô e os meus primos. 
Somos 6 na nossa casa. Gosto de 
ler, jogar e de ver filmes de ação, 
com lutas e carros. Não gosto de 
ver novelas nem de comer batata 
frita. 

Quando for adulto, gostava de 
ver peças de teatro. Também de 
ser casado com uma linda mulher 
e ter uma boa casa, com 4 filhos.

Gosto de viver em Portugal. 
Gosto de aprender a falar. Quero 
conhecer melhor este país, mas 
também gosto do meu país, a 

Guiné-Bissau.



 

Promoção da Educação para a Saúde (PES) 

 
No dia 10 de dezembro, três enfermeiras do Hospital do Outão estiveram na escola 
Ordem de Sant`iago a dinamizar sessões com o objetivo de desmistificar o bloco 
operatório e sensibilizar os jovens para o papel do enfermeiro do peri-operatório.  
As turmas E e F do 6º ano ficaram a conhecer melhor como tudo funciona neste 
hospital ortopédico e ainda manusearam muitos dos materiais usados pelos médicos e 
enfermeiros nos tratamentos, exames de saúde e nas cirurgias.  

   

Caso tenham de se deslocar lá como 
pacientes ou acompanhantes, espera-se que 
a recordação desta experiência contribua 
para diminuir a sua 
ansiedade. 
 

 
 

 

 

 

  A Coordenadora do PES 
Rita Damas 

  

 



Projeto de Educação para a Saúde 
 

Porque mais de 2.700 crianças foram vítimas de abusos sexuais nos 
últimos três anos em Portugal e já em 2019 dezenas de crianças e 
jovens pediram ajuda por causa de um crime que acontece 
sobretudo na família e deixa marcas irreversíveis, no dia 12 de 
dezembro, na escola Ordem de Santiago, Promoveu-se a Prevenção 
dos Abusos Sexuais. 

Margarida Ferraz, vice-presidente da associação SFPPP foi a nossa 
convidada, dinamizando sessões bastante esclarecedoras nas 
turmas de 5º ano.  

 

  

  

 

 
 
 
 

 
 

A Coordenadora do PES 
Rita Damas 

 

 

 

 

 

 



a n I M a ç Ã O  S O c I O cU lt U R a l

jaNtar De Natal

Já É com grato prazer que o(a) convidamos para participar no jantar de Natal a 

realizar no dia 18 de Dezembro, pelas 20 horas, no restaurante “Forno da Lota” sito na 

R. Guilherme Gomes Fernandes 31, 2900-395 Setúbal, para convívio da comunidade 

AEOS.    

Agradece-se confirmação até ao dia 16 Dezembro para:

TM 925998140 ou  e-mail aeos.animacaosociocultural@gmail.com



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



coNcurso NacioNal De literacia 3D 
A turma D do 7º Ano participou no Campeonato Nacional de Literacia 3D, tendo 

“O mar” como temática dos textos apresentados. 



Sabia que … 
... segundo um estudo, 508.000 caranguejos morreram no arquipélago das 
Ilhas Cocos, no Oceano Índico, juntamente com 61.000 na ilha Henderson, no 
Pacífico Sul. Estudos anteriores descobriram altos níveis de poluição por 
plástico nos dois locais. 
 

Os investigadores descobriram que entre um e dois caranguejos por metro 
quadrado de praia estão a ser mortos devido ao lixo. 
 

 
 
Alex Bond, curador do Museu de História Natural de Londres e um dos 
investigadores do relatório, explicou a situação. "Os caranguejos eremitas não 
têm uma concha própria, o que significa que, quando um dos seus 
companheiros morre, eles emitem um sinal químico que basicamente diz que 
há uma concha disponível, atraindo mais caranguejos". 
 

Os caranguejos eremitas são uma parte importante dos ambientes tropicais, 
visto que espalham sementes e fertilizam o solo. Por isso, o seu declínio pode 
ter um impacto significativo nos ecossistemas. 
 

"É inevitável que estes animais interajam e sejam afetadas pela poluição 
plástica, embora o nosso estudo seja um dos primeiros a fornecer dados 
quantitativos sobre esses impactos", disse Jennifer Lavers, que liderou o 
estudo. Por isso, a mensagem que fica é clara: é preciso investigar ainda mais 
a taxa de mortalidade dos caranguejos eremitas em todo o mundo, para 
garantir a continuidade da espécie. 

Excertos e adaptações da notícia publicada em: 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/meio-milhao-de-caranguejos-eremitas-mortos-por-
ficarem-presos-em-plastico 
 



Newsletter do AEOS

O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em: 

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


