2020/21

www.aveordemsantiago.pt

Nº

02

02

EB1/JI S ETÚ BA L

A EL EI ÇÃO DOS B I CHOS
A turma 42 da Escola 1/JI de Setúbal aceitou a proposta/convite da

Biblioteca Escolar e trabalhou a história “A eleição dos Bichos”.

A história permitiu que os alunos percebessem o que é o ato eleitoral,
quem pode votar e a importância de votar exercendo um direito/dever
cívico.
Posteriormente os alunos participaram na eleição do delegado e
subdelegado da turma. Votaram e colocaram o seu vota na urna. A
contagem dos votos elegeu os alunos que irão desempenhar os cargos.

MU I TO O B R I G ADA
“BA B I N HA”
Hoje, dia 30 de setembro,

foi o seu último dia de
trabalho! Mais de 15 anos
dedicados de coração ao
AEOS, a nossa D. Bárbara
vai-se reformar!
A nós que por cá
continuamos a trabalhar,
deixas muitas saudades...
Em nome de toda a EB1/
JI de Setúbal apenas três
palavras...
MUITO OBRIGADA
“BABINHA”

E B1 Nº 7

O OU TO N O
Na T.35 o outono foi chegando assim...
Devagar e em família!
Reciclando e aproveitando o que a natureza oferece, os alunos com as
respetivas famílias desenvolveram bonitos trabalhos!
A escola, lado a lado, com a família!
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O OU TO N O
Os alunos do 2º ano da turma 31, celebraram a chegada do

outono realizando diversas atividades. Escreveram frases, ouviram e
reproduziram sons alusivos a esta estação do ano e utilizaram folhas
secas para reproduzir uma árvore do outono.

ESCO L A DAS M A N TE I GA DAS

D E VO LTA À ESC O L A E O O UTO NO

Alguns trabalhos dos alunos da escola das manteigadas no seu regresso

á escola. Partilhamos também alguns trabalhos realizados sobre a
temática do Outono.

DE PA RTA MEN TO D E LÍ NGUAS

DIA E UR OPEU DAS LÍNGUAS | E U ROP E AN DAY OF L AN GUAG ES

Por iniciativa dos grupos disciplinares 220 e 330, em colaboração com

a Animadora Sociocultural, Natália Silva, e os professores de Educação
Visual e Tecnológica, os alunos de Inglês do Ensino Básico e de Alemão
do Ensino Secundário decidiram, este ano, celebrar o Dia Europeu das
Línguas, um dia que tem vindo a ser festejado desde 2001, todos os anos,
a 26 de setembro. Assim, os alunos realizaram pesquisas relacionadas com
a riqueza da diversidade linguística na Europa e no mundo inteiro, tendo
como resultado a criação de um colorido painel que procurou alertar a
comunidade educativa para a importância da aprendizagem das línguas.
As professoras Leonor Pita e Dora Ramos juntaram-se à iniciativa com a
participação dos alunos de Português Língua Não Materna (PLNM).
As Representantes de Inglês do 2º e 3º ciclo.

Psicologia na AEOSNewsletter
A saúde psicológica é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma parte
integrante da saúde do ser humano. Está relacionada com a capacidade de
utilizarmos as nossas competências para gerir os desafios do dia-a-dia nos
diferentes contextos em que vivemos: na escola, no trabalho, na família, na
comunidade...
Quando temos saúde psicológica sentimo-nos confiantes e capazes de lidar com
a nossa vida e com as outras pessoas.
O espaço Psicologia na AEOSNewsletter procura promover a literacia em saúde
psicológica e o bem-estar da comunidade educativa, através da partilha de
informação atualizada, suportada em evidências científicas. Serão abordadas
diversas áreas/temas com impacto no dia-a-dia, tendo por base recursos
disponibilizados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). O mês de
outubro será dedicado ao tema Sono Saudável.
Maria Cristina Andrade
(psicóloga/SPO)

Sabia que …
... a vida na Terra depende do Oceano?
Desde a década de 1990, a poluição hídrica piorou em quase todos os rios e,
consequentemente, nos mares. Estima-se que a deterioração da qualidade da água
aumente ainda mais nas próximas décadas, e como tal também as ameaças à saúde
humana, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Conheça alguns factos, divulgados pela ONU, sobre os oceanos e o que representam
para a vida na Terra:
– Os oceanos (a sua temperatura, a química, as correntes e a vida marinha) mantêm
os sistemas globais que tornam a Terra habitável para a humanidade.
– A água de chuva, a água potável, o tempo, o clima, as zonas costeiras, grande parte
da nossa comida, e até mesmo o oxigénio que respiramos são todos fornecidos e
regulados pelo mar.
– Ao longo da história, os oceanos e os mares têm sido condutas vitais para o comércio
e transporte. A gestão cuidadosa deste recurso global é essencial para um futuro
sustentável.
– Os oceanos cobrem três quartos da superfície terrestre, contêm 97 por cento da
água da Terra e representam 99 por cento do espaço vivo no planeta, em termos de
volume.

– Mais de três mil milhões de pessoas dependem da biodiversidade marinha e costeira
para a sua subsistência.
– Globalmente, o valor de mercado dos recursos e indústrias marinhas e costeiras é
estimado em 2,6 triliões de euros por ano, cerca de 5% do PIB global.
– Os oceanos contêm cerca de 200.000 espécies identificadas, mas os números reais
podem chegar aos milhões.
– Os oceanos absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono produzido pelos humanos,
fazendo tampão aos impactos do aquecimento global.
– Os oceanos são a maior fonte de proteína do mundo, com mais de 2,6 mil milhões
de pessoas a dependerem dos oceanos como principal fonte de proteína.
– A pesca marítima emprega, direta ou indiretamente, mais de 200 milhões de
pessoas.

– Os subsídios para a pesca estão a contribuir para o esgotamento rápido de muitas
espécies de peixes.
– Até 40 por cento dos oceanos são fortemente afetados por atividades humanas,
incluindo poluição, pesca e perda de habitats costeiros.
– Todos os anos, 100.000 animais marinhos são mortos devido ao plástico despejado
no mar.
Adaptação da notícia publicada em:
https://mood.sapo.pt/o-que-os-oceanos-representam-para-a-vida-na-terra/
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