Nº

28

2021/22

www.aveordemsantiago.pt

31

EB1 N º 7 D E S ETÚ BA L

D I A DA FAM Í L I A
A família é a nossa proteção e o nosso apoio!
Para comemorar o “Dia da Família” levámos para casa um desenho
alusivo a este dia. Pintámos o desenho em conjunto com os familiares
que vivem connosco. Esta foi a primeira etapa do que será realizado,
seguidamente iremos cortar, colar numa cartolina e no final teremos
um marcador para podermos marcar as páginas dos nossos livros ou
caderno.
Ficámos muito contentes por ter a ajuda da família!

Turmas 11 e 13 | 1° Anos

EB1/JI nº5 de Setúbal
Dia Internacional da Família
No âmbito do Dia Internacional da Família, celebrado a 15 de maio de 2022, as
turmas da nossa escola, em colaboração com as suas famílias, realizaram trabalhos
maravilhosos!
Parabéns a todos!

“Atrás de cada criança que acredita em si mesma, está uma família que
acreditou primeiro” – Matthew L. Jacobson ~

Escola + Família = Crianças felizes e com sucesso

GRU PO D I S C I PL I NA R 5 2 0

A RT ISTAS DA R ECI C L AGEM

No âmbito do projeto desenvolvido com a Academia Ponto verde

os alunos do 6º e 8ºanos desenvolveram uma atividade, tornandose Artistas da Reciclagem. Deram largas à sua imaginação e criaram
um mural intitulado “Inundação de lixo”, esta atividade teve como
principal objetivo alertar a comunidade educativa para a poluição
que causamos nos oceanos. A nossa escola foi uma das vencedoras
e vai receber um Roadshow no dia 13 de junho com muitas atividades
e animações.
Docentes Elsa Borges e Constança Simões

Vai ser um dia em grande!

S e m an a d o C u r s o T é c n i c o A u x i l i ar d e S aú d e ( T A S )

Promoção da Saúde na Escola
Inicialmente planeada para decorrer entre 4 e 8 de abril, as atividades da Semana do Curso
TAS, promovidas pelos alunos do 3º ano, prolongaram-se pelo 3º período.
Apesar do adiamento de algumas iniciativas, em parte devido ao cumprimento de períodos
de isolamento por Covid-19 dos alunos e de palestrantes convidados por estes, todas foram
concretizadas com sucesso.
As atividades envolveram várias turmas do agrupamento, do 4º ao 12ºano, num propósito de
sensibilização e formação das mesmas, em temáticas relacionadas com a saúde, de acordo
com as Provas de Aptidão Profissional (PAP) dos alunos do 3ºA.
Aqui ficam algumas imagens ilustrativas de atividades de educação pelos pares, em que
alunos mais novos aprendem com os do 12º ano e de palestras dinâmicas e esclarecedoras
da responsabilidade de associações, como a dos Jovens Diabéticos, Liga Portuguesa Contra
o Cancro e APPCDM.
Um agradecimento a todos os envolvidos e participantes, incluindo as mães dos alunos com
Diabetes Tipo 1 do 9ºA e 9ºD que puderam comparecer à Palestra “Diabetes e Depois”, ao
lado dos seus filhos e que confirmaram, no final, a excelência da iniciativa.
Sessão
(4 de abril)

Alimentação Saudável

Sessão
(4 de abril)

Cuidados no Idoso Acamado

Aluna, Maéva Bernard, 3ºA

Aluna, Bernarda Carvalho, 3ºA

Sessão
(4
de abril)
Sessão
(4 de abril)

Aluna, Carolina Reis, 3ºA e
Liga Portuguesa
Contra
Carolina Reis,
3ºA o Cancro
e
Prevenção do Cancro da Pele Aluna,
Prevenção do Cancro da Pele Liga Portuguesa Contra o Cancro

Sessão
(4
de abril)
Sessão
(4 de abril)

As transformações físicas,
Aluna, Margarida Artífice, 3ºA
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Sessão
(22
de abril)
Sessão
(22 de abril)

Socorrismo
Socorrismo

Aluna, Ana Dias, 3ºA
Aluna, Ana Dias, 3ºA

Sessão
(27 de abril)

Sessão
(27 de abril)

Aluno, Issufi Baldé, 3ºA
Diabetes e Depois

Paralisia Cerebral

Parabéns 3ºA
A Coordenadora de Curso
Rita Damas

e
Associação de Jovens Diabéticos

Aluna, Bruna Marreiros, 3ºA
e
APPCDM

"Dia da Mãe"
A Sala de Recursos Especializados 1 não poderia deixar de comemorar o dia da mãe, e para isso
realizamos prendinhas personalizadas e com muito amor.
Também deixamos este lindo poema para todas as mães do mundo...
"MÃE...
São três letras apenas,
As desse nome bendito:
Três letrinhas, nada mais...
E nelas cabe o infinito
E palavra tão pequena
Confessam mesmo os ateus
És do tamanho do céu
E apenas menor do que Deus!"
Mário Quintana

Guarda Joias

Lembrança com hímen para colocar lembretes
Departamento de Educação Especial
Sala de Recursos Especializados 1
EB1/JI Setúbal

A EQU I PA TEI P

SA L A JÚNIOR

Ao fim de dois anos sem eventos, encontramo-nos profundamente

felizes, por finalmente proporcionarmos vários momentos de
celebração especiais. Um deles é o projeto SALA JÚNIOR.

Esta semana recebemos 3 turmas de 4º ano. A Turma 17 da EB1-JI
Nº5 de Setúbal (Peixe Frito), a Turma 38 da EB1 - JI de Setúbal e a
Turma 18 da EB1 - JI Nº 5 de Setúbal (Peixe Frito).
Este projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos de 4º ano
do nosso agrupamento, a possibilidade de visitarem e conhecerem a
escola onde farão o seu 5º ano, de forma a facilitar a sua adaptação.
Natália Silva - Animadora Sociocultural
Raquel Banha - Mediadora Socioeducativa
Paula Varela - Assistente Social

A EQU I PA TEI P

BA ILE DE FINALISTAS

A

Equipa TEIP, juntamente com toda a comunidade educativa,
encontra-se a preparar o grande Baile de Finalistas para os nossos
alunos 2021/2022.
Os preparativos são mais que muitos, desde o treino da épica valsa,
até às decorações do espaço e passando ainda por variadíssimas
surpresas!
Se ainda não tens o teu bilhete reservado fala já com a nossa
Animadora Natália Silva. Prometemos uma noite glamorosa e que
ficará para sempre na memória dos nossos queridos finalistas!

AZUL
SEMANA
N

a Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago, entre 16 e 20 de
maio, decorreu a Semana Azul, no âmbito de um dos 10 compromissos
Escola Azul, tendo-se realizado diversas atividades.
Os alunos foram convidados a conhecer melhor o Parque Marinho
Professor Luiz Saldanha, através de uma apresentação levada a cabo
pelo bióloga Dra Joana Anjos. A diversidade de espécies apresentadas
causou enorme admiração nos alunos, tendo suscitado diálogos muito
interessantes entre ambos.

As Guardiãs do Mar, representadas pelas voluntárias D. Dina Santos
e D. Inês Santos, deslocaram-se à Escola e divulgaram o seu trabalho
no Estuário do Sado, sensibilizando os 320 alunos que tiveram a
possibilidade de assistir, para a biodiversidade e necessidade de
proteção das pradarias marinhas. Foram sessões animadas, com
muitas perguntas e troca de experiências.

No dia 18 concretizámos o nosso tão desejado “Porta a Porta”! Desde
o Mercado 2 de abril, Av. Bento de Jesus Caraça, Alameda do Pinheiro,
Rua Padre José Maria Nunes da Silva e Av. da Bela Vista, alunos de
5º e 8º anos encetaram uma campanha de sensibilização junto da
população, com o objetivo de alertar para a necessidade de proteção
do Oceano, evitando o uso de plástico descartável. A atividade foi
muito bem acolhida, tendo sido possível uma grande interação com
as pessoas da zona circundante da Escola e, no regresso, ainda houve
tempo para recolher o lixo encontrado na via pública, sobretudo
garrafas e embalagens de plástico.
A atividade foi realizada em articulação e em simultâneo com a EB1/JI
do Faralhão onde, na impossibilidade de nos juntarmos por questões
logísticas, também os mais pequeninos percorreram as ruas daquela
localidade sensibilizando os seus habitantes.

Ainda a 18 de maio, a turma B do 7º Ano, comemorou a Semana
deslocando-se à Praia da Saúde para uma ação de limpeza, atividade
realizada com satisfação e empenho dos alunos, contribuindo assim
para a proteção do Oceano e para que a nossa cidade tenha praias
mais limpas e acolhedoras.

Também durante esta semana, o Centro Interpretativo do Roaz do
Estuário do Sado (CIRES) e a Mercearia “Confiança de Troino” foram
visitados pelas turmas A, B e D do 6º Ano. Orientadas pelas Sras D.ªs
Sandra Felicidade e Mª Odete Lula, foi visível a atenção e curiosidade
demonstradas pelos alunos a cada novidade com que se deparavam,
saldando-se estes momentos por muito positivos e enriquecedores.

Os nossos alunos participaram na Corrente do Oceano em dois
espaços diferentes: uma pequena representação no Cais 3, onde se
reuniram todas as Escolas Azuis da cidade, e em torno do gradeamento
da Escola sede, onde também professores, assistentes operacionais e
administrativas marcaram presença. A comunidade escolar reuniu-se
em defesa do Oceano e de um futuro melhor para todos.

O nosso cordão humano foi animado com uma turma de percussão
e muito barulho, o que despertou a curiosidade de moradores e
transeuntes. Esperamos voltar no próximo 19 de maio, Dia Escola Azul!

Ao longo da semana, no átrio do Bloco B, iniciou-se a composição da
Exposição de trabalhos realizados no âmbito do Projeto, que estará
concluída no final do ano letivo.
Fica um agradecimento enorme a todos quantos colaboraram com
o Saber (A)Mar e tornaram possível a concretização de todas as
atividades.
A Coordenadora Escola Azul

Psicologia na AEOSNewsletter
Dia (Inter)Nacional de Luta contra a Homofobia,
Bifobia e Transfobia

No

passado

dia

17

de

maio

celebrou-se

o

Dia

(Inter)Nacional de luta contra a Homofobia, Bifobia e
Transfobia.

Maria Cristina Andrade
(psicóloga/SPO)

Sabia que …
... os cientistas encontraram montanhas de açúcar escondidas no fundo dos oceanos?
Há vastas reservas de açúcar ‘escondidas’ onde menos se espera: escondido sob as ondas
e marés, os cientistas detetaram nos oceanos, algo que nunca tinha acontecido,
sobretudo nos prados de ervas marinhas no fundo dos oceanos, grandes quantidades
doces sob as folhas ondulantes, o que traz enormes implicações não só no
armazenamento de carbono mas também nas mudanças climáticas. O açúcar chega na
forma de sacarose (o principal ingrediente do açúcar usado na cozinha) e é libertado
pelas ervas marinhas no solo, uma área diretamente afetada pelas raízes, conhecida
como rizosfera – segundo os cientistas, significa que as concentrações de açúcar no
fundo do mar são cerca de 80 vezes maiores do que seriam normalmente. Em todo o
mundo, as ervas marinhas podem conter até 1,3 milhões de toneladas de sacarose,
segundo um estudo recente, publicado na revista ‘Nature Ecology & Evolution’ – ou seja,
o suficiente para 32 mil milhões de latas de Coca-Cola. “As ervas marinhas produzem
açúcar durante a fotossíntese”, (cit. Nicole Dubilier, Instituto Max Planck de Microbiologia Marinha,
Alemanha) “Em condições de luz média, essas plantas usam a maior parte dos açúcares
que produzem para o seu próprio metabolismo e crescimento. Mas sob condições de
muita luz, por exemplo, ao meio-dia ou durante o verão, as plantas produzem mais
açúcar do que podem usar ou armazenar. Libertam o excesso de sacarose para a sua
rizosfera.”

As ervas marinhas são alguns dos sumidouros mais importantes do planeta para o
carbono azul: uma área de ervas marinhas é responsável pela captura de duas vezes
mais carbono do que uma floresta do mesmo tamanho em terra – e 35 vezes mais rápido
também. Quando se trata de calcular a perda de captura de carbono dos prados de ervas
marinhas – entre os habitats mais ameaçados do planeta devido à atividade humana e à
diminuição da qualidade da água – os cientistas agora podem levar em consideração os
depósitos de sacarose, bem como as próprias ervas marinhas. “Nós não sabemos tanto
sobre ervas marinhas quanto sobre habitats terrestres”, frisou Sogin. “O nosso estudo
contribui para a compreensão de um dos habitats costeiros mais críticos do nosso
planeta e destaca a importância de preservar esses ecossistemas de carbono azul.”
Excerto adaptado da notícia publicada em:
https://multinews.sapo.pt/noticias/cientistas-encontram-montanhas-de-acucar-escondidas-no-fundo-dosoceanos/
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