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EB1/JI D E S ETÚ BA L

A T ER R A T R E M E

A EB1/JI de Setúbal participou no “A TERRA TREME” que é um

exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico, promovido
anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
(ANEPC), em colaboração com diversas entidades públicas e privadas.
Este ano, este exercício coincide com o Dia Mundial de Sensibilização
para o Risco de Tsunami, efeméride instituída pela ONU.

É objetivo de A TERRA TREME sensibilizar os cidadãos para o facto
de viverem numa sociedade de risco, desafiando-os a envolver-se no
processo de construção de comunidades mais seguras e resilientes a
catástrofes.
O Exercício propriamente dito compreende a prática de 3 gestos
simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a
ocorrência de um sismo. A ação desenrola-se durante um (1) minuto,
no qual os participantes executam os 3 gestos de autoproteção: Baixar,
Proteger e Aguardar.
De seguida, procedeu-se à evacuação para um espaço aberto (campo
de futebol).

FENÓMENOS NATURAIS
A turma 16 da EB1/JI de Setúbal participou no “A TERRA TREME” que é um exercício nacional de
sensibilização para o risco sísmico, promovido anualmente pela Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em colaboração com diversas entidades públicas e privadas.
Este ano, este exercício coincide com o Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami,
efeméride instituída pela ONU.
É objetivo de A TERRA TREME sensibilizar os cidadãos para o facto de viverem numa sociedade de
risco, desafiando-os a envolver-se no processo de construção de comunidades mais seguras e
resilientes a catástrofes.
Os alunos da turma assistiram a pequenos vídeos sobre os diferentes fenómenos naturais que
ocorrem no nosso planeta: sismos, tsunamis, ciclones, incêndios, vulcões, furacões.
Após debate sobre estes fenómenos e os cuidados que devemos ter relativos a prevenção e
segurança, os alunos desenharam o fenómeno que mais os impressionou.

Os alunos mostraram ser cidadãos preocupados e atentos ao que passa no mundo relativamente
a este tema, revelando curiosidade e conhecimentos.
Prof. Marina Nascimento

Nas salas de pré-escolar da EB1/JI do Faralhão o Halloween foi celebrado
com surpresas e muita magia
Um lanche especial…
Abóboras assustadoras…
… a visita de uma bruxa e a prova de uma poção mágica!
Foi um dia assustadoramente divertido

No JI de Setúbal iniciamos as atividades do projeto “Animação do Livro e
da Leitura” em parceria com a CMS e a Casa da Avenida.....

E, entretanto, a terra tremeu…. (simulacro no
âmbito do exercício de sensibilização para o risco
de sismo)

E B 1 N º 2 d o F a r a lh ã o

EB1/JI de Setúbal
3.º ano – turma 42
Educação Artística
Nas aulas de Educação Artística realizaram-se trabalhos recorrendo a diferentes técnicas. Os
alunos demonstraram empenho, alegria e motivação na realização dos mesmos.

E B 1 N º 2 D O FARALH ÃO

“Programa Municipal de
Educação pela Arte e pelas
Ciências Experimentais"
Ciência Viva - 1ª sessão:
“Treino Espacial”
E foi assim que a turma 3 do 4º ano
iniciou esta aventura pelas ciências
experimentais.
Nesta
1ª
sessão
descoberta do espaço.

partimos

à

Descobrimos como vivem os astronautas
na Estação Espacial Internacional (ISS)
e tivemos oportunidade de realizar
algumas

atividades

práticas,

que

simularam algumas das situações vividas
pelos astronautas no seu dia a dia a
bordo da ISS.

Muitas

descobertas

desafios nos esperam…
Até breve…

e

novos

EB1/JI nº5 de Setúbal

“O Computador também vem à Escola”

EB1/JI
Mais um dia com o nosso projeto e com os nossos computadores.
Hoje conseguimos que todos tivessem o seu computador.
Demos início ao nosso projeto de Articulação Vertical sobre os contos
Mais um dia com o nosso projeto e c
tradicionais “Branca de Neve”.
conseguimos
que todos tivesse
Trabalhámos no português e na matemática. Todos superaram o Hoje
desafio
de
Demos início ao nosso projeto de
descobrir as horas.
tradicionais “Branca de Neve”.
Tur ma 2 8
Brincar e aprender torna tudo mais fácil.

“O Computador ta

Trabalhámos no português e na ma
descobrir as horas.
Brincar e aprender torna tudo mais

O nosso projeto continua…

O nosso projeto continua…

Apadrinhamento aos alunos do 1º ano da turma 14
Na EB1 nº2 do Faralhão, realizámos o apadrinhamento aos alunos do 1º ano
(turma 14), pelos padrinhos e madrinhas do 4º ano (turma 3).
Foi um momento especial e muito emocionado para todos.
Os padrinhos e madrinhas da turma 3 ofereceram um marcador de livros, um
certificado e um lápis com uma bonita mensagem sobre a escola e o valor dos
livros.
Todos juntos cantamos a canção “Se
tu gostas da Escola…”

“Livros são sonhos que seguramos com as mãos”

(Neil Gaiman)

EQU I PA TEI P/A N I M A ÇÃ O S O CI O CULT UR A L

ESC O L AS UBUN TU

No

âmbito da Equipa TEIP e restante Comunidade Educativa, acão
Geração Sucesso do PPM, o Agrupamento submeteu a inscrição no
Programa Escolas Ubuntu.
O programa ESCOLAS UBUNTU visa proporcionar a cada agrupamento de
Escolas aderente a realização da ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU para
os seus estudantes, tendo em vista o desenvolvimento de competências
sócio-emocionais, como o autoconhecimento, autoconfiança, resiliência,
empatia e sentido de serviço.
Em termos de público-alvo, o Programa destinar-se-á a alunos do 3o ciclo
e secundário.
O Programa Escolas Ubuntu constitui, assim, uma excelente oportunidade
para, no quadro do reforço da autonomia das escolas, pôr em ação uma
estratégia educativa diferenciada dirigida à promoção do sucesso escolar e,
sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação, contribuindo
definitivamente para uma concreta e plena inclusão.
Para dar início ao Programa as dinamizadoras, no nosso agrupamento,
frequentaram a primeira Formação Teórico Conceptual de Educadores
Ubuntu.

BIBLIOTECA ESCOLAR ORDEM DE SANT`IAGO

BIBLIOTECA ESCOLAR ORDEM DE SANT`IAGO

Simpósio do
Simpósio
do
Esclarecimento
Esclarecimento

No

Âmbito

Emoções",
sobre

do
a

Projeto

Biblioteca

Inteligência

(Re)Ler
Escolar

Emocional

com

promoveu
pelo

Dr.

No
Âmbito
do
Projeto
(Re)Ler
com
Mentor do Projeto "Mundo Brilhante".
Emoções",
sobre

a

Biblioteca

Inteligência

Escolar

Emocional

a

Dr.

a

Leite,

Biblioteca
a

"Arco-íris

dinamização

Alfredo
a

promoveu
pelo

Biblioteca

Leite,

sessões

Psicólogo
"Arco-íris

dinamização

Alfredo

de

de

de

e
de

sessões

Psicólogo

e

Obrigada a todos os alunos participantes, 5ºC e 5ºH, e aos professores
M e n t o r d o Vera
P r o j eBranco,
t o " M u nAmélia
d o B r i lAlmeida
h a n t e " . e João Guerreiro.
envolvidos,
Muito Obrigada Dr. Alfredo Leite, ansiamos pelo seu regresso...!
Obrigada a todos os alunos participantes, 5ºC e 5ºH, e aos professores
envolvidos, Vera Branco, Amélia Almeida e João Guerreiro.
Saiba mais em https://bibliotecasescolaresaeos.blogspot.com/2021/11/projeto-arco-iris-de-emocoes_11.html
Muito
Obrigada Dr. Alfredo Leite, ansiamos pelo seu regresso...!

Saiba mais em https://bibliotecasescolaresaeos.blogspot.com/2021/11/projeto-arco-iris-de-emocoes_11.html

Psicologia na AEOSNewsletter
Autocuidado e Bem-estar
Como foi já referido, o autocuidado engloba todas as atividades que
escolhemos fazer, de forma regular e que ajudam a manter ou a melhorar o
nosso bem-estar e a nossa saúde psicológica.
Aquilo que sentimos como bem-estar é diferente para cada um de nós e mesmo
diferente em nós em diferentes momentos da nossa vida.
Assim, autocuidado pode ser:

Maria Cristina Andrade
(psicóloga/SPO)
Fonte: Ordem dos Psicólogos Portugueses

Sabia que …
... o aumento da Plataforma Continental fixará o território português em 4.000 Km2?
… a economia do Mar emprega em Portugal mais de 100.000 pessoas?
… o Mar produz uma riqueza anual superior a 8.000 milhões de euros?
… mais de metade da população portuguesa vive no litoral?
… os oceanos absorvem uma percentagem elevada de CO2 resultante da atividade
humana?
… o transporte marítimo assegura cerca de 90% do comércio externo da União
Europeia?
… 12% da superfície terrestre á área protegida contra apenas 1% da área oceânica?
… a energia das ondas pode assegurar 20% do consumo de eletricidade do país?
… mais de 15% da proteína animal na dieta humana resulta da pesca?

Imagem: Viana do Castelo "Semana do Mar"

“sem azul, não há verde, …
nada mais importará se falharmos na proteção dos oceanos".

Sylvia Earle

Dados extraídos do documentário Mar, a Terra Prometida - Episódio 1 - Mar
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O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

