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EB /JI N º 5
CIDA DAN IA E D ESE N VO LV IME N TO

“A S ECA E M PO RTUGAL , C O MO A JUDAR! ”

Como sabemos, o nosso país está a passar por uma situação grave de

seca, com um Inverno sem chuva. As turmas 17 e 18 do 4ºano da EB1/
JI nº5 fizeram algumas pesquisas e chegaram à conclusão de que todos
nós podemos ajudar a conservar esse bem tão precioso que é a água.

Vamos todos dar o nosso
Contributo, pois ele é
necessário para um planeta
mais sustentável.
Poupa água!

EB1/JI nº5 de Setúbal

Semana dos Afetos

Esta semana comemorou-se a semana dos Afetos. Entre histórias,
mensagens e ilustrações celebrámos a Amizade, entre todos, com união,
carinho e paz.

~
Ouvimos a história “Mamã de que cor são os beijos?”

EB1/JI nº5 de Setúbal
Criámos a nossa árvore dos Afetos…

Nesta semana especial também não faltou a colaboração das Famílias…

Em articulação com a Biblioteca Escolar, algumas turmas leram e exploraram, o
livro digital “De que cor é um beijinho?”, da autora Rocio Bonilla.

E. B. 1 N º 7 D E S ET ÚBA L

D I A E U R O P E U DO 1 1 2: O NÚMERO Q UE
SA LVA V I DAS !
Na Escola Básica 1 nº 7 de Setúbal, realizou-se

uma Ação de
Sensibilização, com a colaboração da PSP de Setúbal, para duas turmas
– T-31 e T-39, outras ações serão realizadas para as restantes turmas.
Ficamos a saber muitas coisas e sobre como utilizar o 112 e também
como o não utilizar.
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) comemora, no dia
11 de fevereiro, o Dia Europeu do 112, apelando aos cidadãos que, em
caso de emergência, liguem 112 e colaborem com as autoridades.

O número europeu de emergência – 112 é atendido em primeira linha
por uma Central de Emergência da Polícia de Segurança Pública (PSP),
que encaminha para o INEM as chamadas que à saúde digam respeito.
Após receber a chamada transferida pela Central 112, o INEM inicia um
processo de localização, triagem e aconselhamento.
Os alunos, no final da sessão efetuaram muitas questões o que nos
permite concluir que estavam muito interessados e motivados.
Em nome da Escola e como Coordenadora de Estabelecimento
agradeço ao sr. Diretor do Agrupamento a autorização bem como ao sr.
Agente Luís Assis da PSP de Setúbal

DEPA RTA MEN TO D E E DUCA ÇÃ O ES P EC I A L

LOVE I S I N T HE AI R
No dia 14 de fevereiro comemorou-se o dia de S. Valentim na nossa

escola.
Entre colegas e amigos/amigas festejamos o AMOR.
Fizemos muitos corações e enfeitámos a nossa árvore. Ficou muito
linda.
Gostámos muito de participar nesta atividade.

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

S . VAL E N T I M
No âmbito da

Animação Sociocultural, em Articulação com a
Comunidade Educativa e Ação Geração Sucesso (PPM), comemorouse o S. Valentim
Educar implica afetividade e interfere com valores em qualquer
quadro ético em que nos possamos mover. Neste âmbito elaboramos
decoração alusiva ao dia de S. Valentim, um mega coração e um marco
de correio como principal destaque na montra do AEOS.
Como já é tradição, e o que é bom é para se manter, os alunos poderão
participar na atividade: “Quem é mais...”, uma dinâmica de grupo
positiva entre os alunos, valorizando-se a expressão dos sentimentos
e promovendo um ambiente armonioso na escola, que se realizou no
espaço - bar.

Equação do Amor

Para comemorar o dia dos namorados os alunos tiveram a seguinte
tarefa:

Oficina
O Dia dos Namorados
Mais uma contribuição dos nossos alunos.

Psicologia na AEOSNewsletter
Aprender ao longo da vida
Todos nós podemos aprender ao longo da nossa vida.
Somos todos capazes e interessados em aprender, em qualquer fase
da nossa vida. Aprendemos constantemente no nosso dia-a-dia,
através da relação com os outros, de tentativas e erros ou da nossa
iniciativa em procurar informação.
Não aprendemos apenas em contextos formais de aprendizagem. Em
crianças, muitos de nós aprendemos a andar de bicicleta; em adultos,
a usar um smartphone ou a cozinhar uma nova receita sem, para tal,
termos de assistir a uma aula. Podemos reforçar ou desenvolver novas
competências através de aprendizagens em contextos formais, não
formais ou informais.
O que é que podemos aprender quando já somos adultos? A
aprendizagem que fazemos ao longo da vida é voluntária, motivada
pelo nosso interesse pessoal em aprender e em nos desenvolvermos.
A aprendizagem não serve apenas para fins profissionais. Serve para
o nosso desenvolvimento e realização pessoais.
Algumas aprendizagens envolvem desenvolver competências novas
(ex.
cozinhar),
enquanto
outras
implicam
adquirir
novos
conhecimentos (ex. aprender italiano) ou aprender um desporto ou
atividade física novos (ex. esquiar).

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

BIBLIOTECA
ESCOLAR
Ordem de Santìago

CONCURSO
NACIONAL DE
LEITURA
O AE Ordem Sant` Iago foi excelentemente
representado pelas alunas:

Joana Lourenço - 6ºD
Matilde Vicente - 5ºA

A Joana alcançou o TOP 5

RUBRICA

Biblioteca Escolar

BIBLIOTECA NUM CLIK
"DE QUE COR É UM BEIJUNHO?"
Durante a semana o Amor andou no ar...
A Biblioteca Escolar lançou a 2ª rubrica "Biblioteca num clik" e
convidou à descoberta "De que cor é um beijinho?", uma obra
de Rocio Bonilla, disponibilizando no seu Blog diversos recursos:
livro digital, Audiolivro, vídeos, jogos, ficha de leitura interativa e
desafio Mentimeter. Ver aqui

Biblioteca Escolar

EB Nº5 DE SETÚBAL
TURMAS 17 E 18 - 4º ANO
PROF. MARISA ANICETO E
PROF. ANABELA MARQUES

EB Nº5 DE SETÚBAL
TURMA 28 - 3º ANO
PROF. CÍRIA PORTELA

EB DE SETÚBAL
TURMA 49 - 2º ANO
PROF. MARIANA SANTOS

EB MANTEIGADAS
TURMA 15
PROF. CÁTIA FIGUEIRAS

Sabia que …
... a Ocean Alive realizou uma operação para salvar a pradaria marinha de Soltróia?
No passado dia 9 de fevereiro, a Ocean Alive desenvolveu uma ação para salvar as
pradarias marinhas no Estuário do Sado, na praia de Soltróia. A operação começou por
volta das 8 horas da manhã, e consistiu na remoção de um cabo de 200 metros de um
ancoradouro para embarcações, que estava a degradar uma pradaria de Cymodocea
nodosa.
O cabo, instalado há vários anos, acabou por entrar em contacto com uma pradaria
marinha em fase de desenvolvimento, o que levou à sua remoção. A intervenção constou
de 3 fases de mergulho. A primeira para remover cavalos-marinhos do cabo e proceder à
sua contagem, bem como remover outros seres marinhos de maiores dimensões, a
segunda para retirar o cabo para terra e, finalmente, a terceira para devolver os
cavalos-marinhos ao seu meio, colocando-os na pradaria de onde foram retirados.

Os profissionais vão agora fazer um mapeamento da pradaria marinha presente nesta
zona do Estuário do Sado, e avaliar os potenciais danos causados pelo cabo. O restauro
ativo da pradaria começa já no mês de março, com o apoio da Associação Viridia, um
projeto da Ocean Alive em parceria com o CCMAR.
A operação realizou-se conjuntamente com a Administração dos Portos de Setúbal e
Sesimbra, a Reserva Natural do Estuário do Sado e a Capitania do Porto de Setúbal, e
contou com a colaboração dos centros de investigação do CCMAR – Centro de Ciências do
Mar na Universidade do Algarve, do ISPA – Instituto Superior de Psicologia Aplicada e do
MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, entre outras entidades, empresas e utilizadores locais.
Excertos das notícias publicadas em:
https://greensavers.sapo.pt/ocean-alive-realiza-operacao-para-salvar-a-pradaria-marinha-desoltroia/?photo=1
https://www.nauticapress.com/porto-de-setubal-ocean-alive-rnes-e-capitania-recuperam-pradariamarinha-no-sado/

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

