12 a 16 de setembro
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Departamento de Línguas

Inserido no âmbito do projeto On the Road to Entrepreneurship,
Programa Erasmus+, os professores Zulmira Passeira, Susana M. G.
Silvério e Jorge Pereira participaram de 4 a 10 de setembro em diversas Workshops de formação de curto prazo, na Polónia: “How to
collaborate in a team” e “Cross cultural simulation in international
business environment”, ministrados na Szkoła Organizacji i Zarządzania, em Cieszyn. Posteriormente, a equipa rumou até
Wrocław, Capital Europeia da Cultura 2016, tendo participado nas
seguintes workshops: “Communication in Business” e “Relevant
Market”, na Wrocław University of Economics. Os professores tiveram ainda a oportunidade de lecionar aulas a turmas do ensino secundário, na escola do país anfitrião.
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Biblioteca Escolar “Ana Fortuna”
Quarta-feira, 14 de setembro, foi o dia da receção no AEOS aos alunos dos 5º, 10º e CEF de
Apoio à Infância.
Os alunos acompanhados pelos Diretores de Turma e Secretários fizeram uma visita pela escola e a BE Ana Fortuna foi passagem obrigatória. Os alunos foram recebidos pela professora bibliotecária Paula Nunes e pela Dona BE (personagem criada e interpretada pela professora bibliotecária Susana Felix) que de forma sucinta e lúdico pedagógica deu a conhecer as principais regras de funcionamento deste espaço escolar.
As PBS
Paula Nunes e Susana Felix

Departamento de Expressões
No dia 14 de setembro, os alunos e os respetivos encarregados de educação foram muito
bem recebidos no nosso agrupamento.
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Departamento do Pré-Escolar
O Pré-Escolar do AEOS continua a crescer!...
É com muita satisfação que vemos aumentar o número de crianças do nosso Pré-Escolar.
Acreditamos que este é um período crítico para o desenvolvimento de aprendizagens, atitudes
e valores fundamentais e estruturantes para as aprendizagens futuras.
Este ano letivo vamos ter mais uma sala na EB1/JI nº 5 e passamos a ter um total de 12 Grupos de Pré-Escolar, distribuídos pelos seguintes Estabelecimentos:
EB1/JI de Setúbal
EB1/JI nº5

6 Salas
3 Salas

EB1/JI das Manteigadas
EB1/JI do Faralhão

1 Sala
2 Salas

Votos de um ano letivo recheado de sucesso!!!

Direção
A Direção manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento da Assistente Operacional
Fernanda Lopes.

