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EB1/JI nº 5 d e S etú ba l

Reunião de Encarregados de Educação

As docentes das turmas 28 e 29 iniciaram a reunião de Encarregados de Educação
pedindo a colaboração dos mesmos, no desenho de um monstrinho a partir de
instruções dadas. No fim, todos observaram o resultado do trabalho de cada um,
chegando à conclusão de que embora as instruções sejam dadas de igual forma, nem
todos as interpretam da mesma maneira. Esta atividade teve como objetivo esclarecer
os Encarregados de Educação sobre o respeito da individualidade de cada criança,
nos seus ritmos de trabalho e capacidade de aprendizagem. A mesma atividade foi
desenvolvida com os alunos em sala de aula.
Vejam os resultados

Museu do Trabalho Michel Giacometti
“Mercearia Liberdade – Um património a salvaguardar”
No dia 24/01/2020 a turma 3 de 2º ano da EB1
nº2 do Faralhão, realizou uma visita ao Museu do
Trabalho, onde participou na atividade “Mercearia
Liberdade – Um património a salvaguardar”.
À
chegada
fomos
lanchar no Miradouro
de São Domingos apreciando a vista do nosso belo
Rio Sado.
Fomos muito bem recebidos, pelo nosso amigo
André que nos acompanhou durante toda a visita.
E chegámos assim à “Mercearia Liberdade”, uma
verdadeira Mercearia Lisboeta que estava localizada na Avenida da Liberdade
em Lisboa e que foi doada na integra a este museu.
Entre risos e brincadeiras, os alunos vestiram a pele de verdadeiros
comerciantes e clientes e a turma “adquiriu” os produtos necessários para um
verdadeiro prato de “bacalhau com batatas e grão” !!!!

Aprendemos muitas coisas que não sabíamos sobre o comércio de antigamente
a ainda visitámos o escritório onde era gerida toda esta mercearia.
No final realizamos um jogo para ver se tínhamos
estado com atenção e a nossa pontuação foi 100%

Foi uma manhã muito divertida!

Ciê nci as Natu r a is ( 3. º cic lo)

Prevenção e Modos de Transmissão do HIV
“Prevenção e Modos de Transmissão do HIV”
Para assinalar o Dia Mundial Contra a SIDA,
decorreu no passado dia 14 de janeiro, no
auditório da nossa escola, uma sessão de
esclarecimento sobre “Prevenção e modos
de transmissão do HIV”, organizada pela
disciplina de CN (G 520).
Este evento contou com a presença do Dr. Sérgio Luís, psicólogo e
colaborador da “Abraço” e nele participaram a turma do Curso
Profissional “Técnico Auxiliar de Saúde” e a turma A do 9ºano.
A palavra SIDA significa Síndroma da Imunodeficiência Adquirida, é
uma doença resultante da infeção pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência
Dr. Sérgio Luís, psicólogo da Abraço
Humana), este vírus ataca e destrói as defesas do corpo, podendo levar a
pessoa à morte. Atualmente, com as diversas terapias que existem à disposição dos doentes, as
pessoas infetadas veem a sua vida prolongada por muitos anos.
Mais do que descrever modos de transmissão do HIV, a sessão visou sobretudo uma alteração de
mentalidades, sobre uma temática que, para muitos ainda é encarada como algo que só acontece aos
outros, ou então, que é característica de certos grupos sociais.
Utilizando uma linguagem muito acessível, o Dr. Sérgio Luís cativou os nossos alunos que participaram
ativamente na sessão, ficando em aberto novo encontro para o próximo ano letivo.

SPO / O f e rtas Educat i vas

O Ensino Superior na Escola

No dia 27 de janeiro, realizou-se no auditório da escola, das 13h30h às 15h15, uma

palestra promovida pela Psicóloga do SPO e a Representante das Ofertas Educativas,
destinada aos alunos do ensino secundário, de 12º ano. A palestra “O Ensino Superior
na Escola” contou com a presença do Instituto Politécnico de Setúbal que procedeu
à apresentação da sua oferta educativa, com particular enfoque nos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP).

Durante a sessão, os alunos ouviram ainda o

testemunho de um ex-aluno da nossa escola relativo à sua experiência no 1º ano, no
curso de Desportos da Natureza, no IPS. Uma tarde diferente que apoiou os nossos
jovens no processo de tomada de decisão quanto ao seu futuro escolar e profissional.
Cristina Andrade / Zulmira Passeira

Anima ç ã o S oci ocu lt ur a l

opescolas

Em articulação com o Gabinete de Orientação Disciplinar e a Animação Sociocultural,
informámos que, pelo quarto ano consecutivo, os estudantes do 3º ciclo do ensino
básico e/ou do ensino secundário vão poder decidir o que querem melhorar na sua
escola. Para isso, precisam de ter uma ideia, reunir apoio e, claro, conseguir os votos
dos colegas!
Fazerem a devida divulgação do projeto ao qual a DGESTE nos desafiou!
Prazos para inscrição:
Durante o mês de janeiro abertura do procedimento para apresentação de propostas.
Até final de fevereiro coadjuvar os alunos no seu desenvolvimento e apresentação.
O dia da votação coincide com o dia do estudante, 24 de março e que até 10 dia úteis
antes, haverá divulgação e debate das propostas.
Em anexo o link com toda a informação e o cartaz divulgativo.
http://www.opescolas.pt/

Equ ipa T EI P / A n i m a ç ã o S o ci o cult ur a l

S. Valentim

S. Valentim, neste âmbito a Animação Sociocultural e a restante Equipa TEIP (ação
Geração Sucesso), como já é tradição, e o que é bom é para se manter, os alunos
serão estimulados a escreverem cartas de Amor/Amizade aos seus colegas e restante
Comunidade Educativa.
Poderão ir colocando num marco de correio realizado para o efeito, no espaço PBX.
Após este tempo, no dia 14 de fevereiro, as cartas serão entregues pelo nosso
Cupido aos respetivos destinatários.

O “Saber (A)Mar” esteve na turma 38 da EB1/JI de Setúbal.
Depois de uma troca de ideias sobre os problemas ambientais,
nomeadamente o lixo marinho, e reflexão de comportamentos, foi
criado de forma coletiva um texto intitulado “O peixinho vermelho”.

Seguidamente foi construído um pequeno peixe, recorrendo a
dobragem, corte e colagem.
Foi um momento divertido, no qual todos participaram com
empenho!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1/JI de Setúbal
A turma 49 enriqueceu o painel “O Mar é Notícia” com a leitura e exploração
da notícia “Mais de meio milhão de caranguejos eremitas morreram por
ficarem presos em plástico”

As Lendas do Mar
A turma 5 de 4º ano, da EB1 Faralhão nº2,
participou na apresentação da obra “Lendas
do Mar” de José Jorge Letria, com a
colaboração da professora Bibliotecária.

EB1/JI nº5 de Setúbal
Articulação Horizontal
Projeto Saber (a) Mar
As Turmas do Pré Escolar da EB1/JI Nº 5 de Setúbal, ouviram a História: “Os
Amigos da Menina do Mar”, mergulharam no fundo do oceano e descobriram a
fauna e a flora marítima. Conheceram os amigos da Menina do Mar e descobriram
os seus fantásticos segredos!

Biblioteca Escolar
Ouviram também a História: “A Rosinha, o Mar e
os Sonhos” e assim descobriram os seus sonhos!

Sabia que …
... de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o ano de 2019 foi o segundo
ano mais quente no Globo e o mais quente na Europa?

A temperatura do ar média global anual para 2019 foi 1.1 °C acima da média,
considerando o período 1850-1900, que representa as condições pré-industriais.
Na Europa de acordo com Copernicus Climate Change Service o ano de 2019 foi o
mais quente alguma vez registado, com uma anomalia de temperatura média do ar
de 1.24 °C.
Em Portugal Continental o ano de 2019 classificou-se como quente e seco. O valor
médio anual da temperatura média do ar em 2019, 15.58 °C foi superior em 0.32 °C
ao valor normal 1971-2000.
O resumo climático relativo ao ano de 2019 pode ser consultado, na íntegra, em:
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/documentos/2020/Resumo_climatico_-_Ano_2019-2.pdf

Em 20 de janeiro de 2020, relatos e vídeos que circularam pelas redes sociais davam
conta de queda de neve na região de Palmela. O episódio de precipitação verificado
terá correspondido a graupel, fenómeno que o IPMA esclarece em:
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/news.detail.jsp?f=/pt/media/noticias/textos/Graupel_Palmela
_janeiro.html

Excertos e adaptações das notícias publicadas em:

https://www.ipma.pt/pt/index.html

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

