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C ur so s Pro f i s si o n a i s
No dia 16 de dezembro, os alunos da turma 10ºB do Curso profissional de Artes do Espetáculo
apresentaram, na EB1/JI de Setúbal, um conjunto de lendas, no âmbito do projeto “Teatro de Sombras”, dinamizado pela professora Ana Estevens. As sete turmas (4ºano - turmas 48 e 49; 3ºano turmas 47 e 50; 2ºano—turma 38; e 1ºano – turmas 42 e 43) que assistiram às apresentações do
teatro de sombras, acolheram muito bem este projeto mostrando muito interesse pela atividade. Os
alunos do 10ºB evidenciaram muito bom trabalho interpretativo em todas as lendas apresentadas:
Lenda de S. Martinho; Lenda da Padeira de Aljubarrota; Lenda do Milagre das Rosas, Lenda do Galo
de Barcelos e Lenda do Teatro de Sombras.

Os alunos da turma 10ºB do Curso Profissional de Artes do Espetáculo e a
professora Ana Estevens agradecem aos alunos, professores, técnicos e
funcionários que assistiram/colaboraram nas apresentações do exercício
“Performance Poética”. A forma calorosa como foi acolhida esta atividade
por todos os intervenientes contribuiu de modo muito positivo para que os
alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo pudessem pôr à prova
as suas capacidades na relação com o público.
A convite do professor Leonel Silva, o exercício foi também apresentado no dia 11 de dezembro no
Centro Multicultural de Setúbal onde, mais uma vez, os alunos revelaram bastante qualidade no seu
desempenho.
Votos de boas festas!

A.E.O.S.

A g r u p a m e n t o d e E s c o l as O r d e m d e S a nt ’ I ag o
Newsletter nº16

Departamento de Educação Especial
No dia 16 de dezembro de 2015, os alunos da UAM3 da Escola Básica e
Secundária Ordem de Sant’Iago foram brindados com uma excelente apresentação de violinos proporcionada pelos alunos da Academia de Música e
Belas Artes de Setúbal.
Os alunos da UAM3 adoraram a experiência!
Um muito obrigada a todos, em especial à Professora Patrícia Carrega!

UAM3: Nós fomos ao CINEMA!!!
No dia 17 de dezembro, os alunos da UAM3 e as suas respetivas turmas,
nomeadamente, quinto, sexto e sétimo B, participaram numa atividade em conjunto. A atividade consistiu no visionamento de um filme no cinema do Centro
Comercial Alegro, em Setúbal. Os alunos gostaram muito de participar justamente porque, para além de consistir numa atividade promotora da Inclusão, a mesma lhes proporcionou vivências inusuais.

Departamento do 1º Ciclo
Pintura de telas com o Projeto Pró Infinito e Mais Além
O projeto Pró Infinito e Mais Além, convidou a E.B.1/JI de Setúbal a
participar na construção de telas sob o tema “O cinema”.
Esta atividade contou com a colaboração do Cinema City do Alegro
de Setúbal, sendo que as telas vão estar expostas na entrada do
Cinema City no Alegro até ao dia três de janeiro de dois mil e dezasseis.
Quem for ao cinema durante as próximas semanas também poderá ter o prazer de visualizar as
telas feitas pelos nossos alunos, numa apresentação preparada pelo Cinema City, que passará antes
de todos os filmes que estão em exibição.
Concurso Pai Natal na PSP
A EB1/JI de Setúbal participou no concurso promovido pela PSP com
estes magníficos exemplares feitos pelas educadoras Fátima (Turma
58), Leta (turma53) e Tina (turma 55). A elas, muitos parabéns!
(Pré-Escolar)
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Departamento do 1º Ciclo
O Jumbo de Setúbal no Natal da Bela Vista
O Jumbo de Setúbal, como padrinho da EB1/JI de Setúbal, presenteou cada um dos nossos alunos com um saboroso Pai Natal
de chocolate.
Os nossos alunos também ofereceram ao Jumbo uma bonita coroa de Natal, feita pela turma 38, e
um castiçal, feito pela turma 47.
Ao Jumbo de Setúbal, o nosso muito obrigado!

