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2014 

Editorial 

 Descobre o local  

“Jardim Central da Ciência”       

É um projeto que nasce com o desafio lançado pela Ciência Viva - 

Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, em cola-

boração com a CONFAP - Confederação Nacional das Associa-

ções de Pais, que criou o programa Pais com a Ciência, destinado a 

apoiar projetos de pro-

moção da cultura científi-

ca e de educação para a 

ciência e a tecnologia 

nas escolas do ensino 

básico. 

Nunca devemos esquecer que é na escola que se adquirem as compe-

tências indispensáveis ao desenvolvimento da cultura científica, cabendo 

aos pais e encarregados de educação um papel relevante neste domínio, 

com a colaboração ativa das instituições e profissionais da educação, 

da ciência e da tecnologia. (http://www.cienciaviva.pt/paisciencia/) 

Este foi o mote para nós, Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação do Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago, agarrar este 

desafio e em parceria com a Direção do Agrupamento, nomeadamente 

o Sr. Diretor Pedro Florêncio e um grupo de professores das áreas 

das Ciências Naturais e de Física e Química, elaborar um projeto o 

qual foi a concurso e contemplado com um valor de cerca de 12 000 

euros dados pela Ciência Viva, para a construção do “Jardim Central 

da Ciência”.  
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“Jardim Central da Ciência”       

Com este projeto foi possível trazer ao agrupamento, durante os meses de fevereiro e mar-

ço de 2013, palestras proferidas por professores convidados da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Os temas abordados foram: a Astrono-

mia, GPS, Eletricidade e o Magnetismo, Física e Música e Radioatividade para os 

alunos do 3⁰ ciclo e tiveram como objetivo mostrar, aos alunos, como a ciência é diverti-

da e aguçar o espírito critico dos nossos alunos. 

No espaço atribuído para o referido jardim vai ser construído um lago que vai permitir 

o desenvolvimento de espécies que serão importantes para o estudo nas Ciências Natu-

rais, também vão ser construídas instalações que permitirá o ensino experimental das ci-

ências.  

Todas as escolas do agrupamento podem vir à escola Sede do Agrupamento usufruir des-

te espaço e participar em experiências que de certeza vão desenvolver um espírito crítico 

nos alunos que desde cedo começam a adquirir e a relacionar-se com a ciência. 

Para mais conhecimento do projeto ”Jardim Central da Ciência” podem consultar o 

Blogue em http://jardimccaveos.blogspot.pt/ , criado pela Professora Ana Fortuna a 

quem estamos muito gratos. 

Isabel Quadros 

E as obras já começaram... 



 

 

Página 3 

EB1/JI do Faralhão  

. . . e m 

conjun-

to com 

os me-

n i n o s 

do JI!  

Como já é tradição, enfeitámos a nossa árvore no exterior ... 

As turmas 8 e 11, da professora Matilde e da professora Vanda, cola-

boraram no projeto “Árvore de Natal Ecológica” da CMS e ofereceram, 

num gesto de solidariedade uma árvore de Natal feita com material re-

ciclável, ao Hospital de S. Bernardo em Setúbal. 
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EB1/JI do Faralhão  

Continuámos com decorações… 

Em cada cantinho da escola, respirava-se o espírito de Natal… 

A professora Vanda, as AO e al-

guns Encarregados de Educação, 

construíram o tradicional presé-

pio…toda a Comunidade Educativa 

ajudou desde a recolha de musgo 

até ao nevão que caiu em toda a 

nossa escola!!! 
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EB1/JI do Faralhão  

Nas salas... 

...e no polivalente 
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EB1/JI do Faralhão  

Brilharam os trabalhos feitos pelos alunos que frequentam a aula de 

ALE, nas AEC, com a professora Rita Fernandes 

Este ano, houve um Presépio 

muito especial, realizado pe-

los alunos com NEE. 
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EB1/JI do Faralhão  

Nas turmas realizámos presentes e miminhos para dar às nossas famí-

lias… surgiram verdadeiras obras de arte  

Na turma 8  Na turma 11  

As telas para oferecer às famílias, reali-

zadas pelas crianças do Jardim de infân-

cia 

Obrigada a 

todas as fa-

mílias que 

participaram! 

A turma 6 realizou postais para as fa-

mílias e as restantes turmas também 

realizaram uma árvore de natal em car-

tolina. 
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EB1/JI do Faralhão  

Este foi o re-

sultado… um 

belo palco de 

Natal! 

Os bastidores… 

 ensaios e cenários a cargo dos nossos 

queridos professores das AEC… 

O TAS veio à escola! Divertimo-nos muito e aprendemos lenga-

lengas e travalínguas! 
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EB1/JI do Faralhão  

O nosso tra-

dicional lan-

che conví-

vio… 

Uma foto com o grupo do TAS para mais tarde recordarmos! 
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EB1/JI do Faralhão  

A surpresa preparada pela turma dos finalistas para os Encarregados 

de Educação e para as professoras das outras turmas!  

Pois é, em conjunto com os professores das AEC e de todos os alunos, 

que souberam 

guardar se-

gredo, pois 

nem às pro-

fessoras con-

taram, a pro-

fessora Vanda 

e a sua turma 

de finalistas 

o f e r e c e r a m 

um miminho 

onde todas as 

crianças parti-

ciparam. 
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EB1/JI do Faralhão  

A professora Marlene, de 

Inglês, ensaiou-nos muito 

bem e apresentámos algu-

mas canções em Inglês 

Term iná -

mos a atu-

ação com 

um poema 

pintado, da 

autoria da 

turma 11 e 

com mais 

uma canção 

em Inglês 

Em seguida, bem coordenados pe-

la professora Rita de ALE e pelo 

docente André de AFD, ouvimos 

um poema de Natal o qual ilustrá-

mos com algumas palavras… 
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EB1/JI do Faralhão  

No jardim de infância, a festa de Natal com as fa-

mílias realizou-se no salão de festas da Cooperativa do Faralhão.. O es-

petáculo apresentado pelas crianças teve como tema as lengalengas. 

   A preparação…nos bastidores A lengalenga dos números  

A lengalenga do cãozinho tótó  A lengalenga da vaca  estrelinha  

“a atuação das famílias…   …e a atuação da equipa do JI  
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EB1/JI do Faralhão  

A festa só terminou no jardim de infância com a vinda do Pai Na-
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EB1/JI do Faralhão  

A Avaliação da festa foi registada pelos alunos do 2º ano da 

turma 9 da Profª Anabela Marques    

Festa de Natal 

 

No dia 17 de Dezembro nós 

fizemos a nossa Festa de Na-

tal aqui na nossa escola, a 

EB1/JI do Faralhão. 

Primeiro fomos ver um teatro 

no polivalente do Jardim de 

Infância. Foi a peça “A Es-

tante”, que o Teatro de Ani-

mação de Setúbal veio apre-

sentar à nossa escola. Foi 

muito interessante, era so-

bre lengalengas, foi divertido 

e até aprendemos lengalen-

gas que não conhecíamos. 

Depois os alunos que andam nas 

AECS fizeram uma apresentação a 

que assistiram os restantes cole-

gas e os pais que vieram festejar 

connosco. 

A seguir comemos muitos bolos, 

doces e sumos e brincámos. 

 Foi uma festa de Natal muito 

alegre!  
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EB1/JI do Faralhão  

Tivemos a presença de familiares que nos vieram ler: poesias, histó-

rias, contos… 

E também fomos ao Jardim de Infância ler as poesias: “Poemas da 

mentira e da verdade”, de Luísa Ducla Soares. Foi um momento bem 

engraçado!! 

E ainda fomos conhecer à BE da EB1 Faralhão n.º 1, onde vimos expo-

sições de trabalhos, assistimos e lêmos a história “O homem da nuvem 

escura” com a exploração das professoras Bibliotecárias Ana Vaz e 

Ana Fortuna. 

E não faltou a leitura descontra-

ída no “Pic – nic de livros”. 
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EB1 Nº1 do Faralhão  

Todos os alunos visualizaram/contemplaram uma criativa e bonita ex-

posição de bicharocos e não só… criados por uma turma do 8º ano da 

EB2,3 da Luísa Todi, em torno da obra – “O bicharoco que era oco” de 

Ana Ventura e Carla Pott simpaticamente cedida pela querida pb Hele-

na Massano, da referida escola. 
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EB1 Nº1 do Faralhão  

À BE Dr.ª Teresa Calçada, em especial à pb Helena 

Massano, muito obrigada pela partilha da exposição! 
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EB1 nº2 do Faralhão 

No dia 31 de outubro de 2013, fizemos alguns trabalhinhos alusivos ao 

Halloween.  

A turma 5 do 2º ano, também fez uns morcegos e uns esqueletos bastan-

tes assustadores !!!  

Parabéns a TODOS!  
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Tít ulo d o bloc o in terior  

EB1 nº2 do Faralhão 

Começamos bem o 2º período comemorando o Dia de Reis, e para tal na 

nossa escola houve turmas em que ouvimos a lenda do bolo-rei. 

Aqui vai só um pequeno excerto: 

Quando os Reis Magos foram visitar o Menino Jesus, perto da gruta onde 

estava o menino, os Reis Magos tiveram uma discussão para saber qual 

deles seria o primeiro a oferecer os presentes. 

Um artesão que por 

ali passava assistiu à 

conversa e propôs 

uma solução para o 

problema, de maneira 

a ficarem todos sa-

tisfeitos. O artesão 

resolveu fazer um 

bolo e meter uma fa-

va na massa. Depois 

de cozido repartiu o 

bolo em três partes e aquele a quem saísse a fava seria o primeiro a ofe-

recer os presentes ao Menino. 

Assim ficou conhecido pelo nome de Bolo-rei e como tinha sido feito para 

escolher um rei passou a usar-se como doce de Natal. 

Dizem que a côdea do bolo simboliza o ouro, as frutas simbolizam a mirra 

e o aroma, o incenso. 

Fonte: "O Livro do Natal" de Maria Alberta Menéres  
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Tít ulo d o bloc o in terior  

EB1 nº2 do Faralhão 

E depois também fizemos os nossos “bolinhos”.  

E para haver  reis tem de haver coroas, e cá estão elas:  
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Tít ulo d o bloc o in terior  

EB1 nº2 do Faralhão 

 

 

 

 

 

 

Descobre e relaciona com a imagem.  

Estou sempre verde 

de inverno e de verão. 

Brilhantes de luzes, no mês de Natal, vocês 

me acharão.  

Quem sou eu afinal? 

De cera sou feita  

e tenho um pavio.  

Quando me acendem  

tenho bastante brilho.  

Quem sou eu? 

Eu sou um bolo colorido,  

com muitos frutos saborosos.  

E um brinde podem encontrar, 

aqueles que forem mais gulosos.  

Quem sou eu? 

Estou na torre da igreja  

e estou sempre a tocar.  

Dou muitas badaladas  

Até me cansar.  

O que é? 
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Tít ulo d o bloc o in terior  

EB1 nº2 do Faralhão 

 

 

E À noite no céu me coloco,  

para que me vejam a brilhar. 

Adoro estar lá no céu,  

para o poder cintilar. 

Quem sou eu? 

Numa gruta pequenina  

tu os podes encontrar.  

Maria, José e o Menino  

numas palhinhas a descansar. 

Quem sou eu? 
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Tít ulo d o bloc o in terior  

EB1 nº2 do Faralhão 

Durante a estação do outono, a nossa turma fez alguns trabalhinhos . 

Ensaiamos uma canção que se chama : “Quando chega o outono “ . 
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Tít ulo d o bloc o in terior  

EB1 nº2 do Faralhão 

 Na área da expressão plástica, cada um de nós fez uma linda “raposa” 

com folhas de plátano e de roseiras. Ficaram lindíssimas! 
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Tít ulo d o bloc o in terior  

EB1 nº2 do Faralhão 

 No âmbito da área de Estudo do Meio, cada um de nós da turma 4 fez 

um trabalho de pesquisa sobre a nossa linda cidade: Setúbal. Pesquisamos 

acerca de vários itens, nomeadamente, sobre gastronomia típica, locais 

de maior interesse, festa , brasões  e bandeiras, figuras importantes….A 

nossa professora adorou todos os trabalhos e agradece a preciosa cola-

boração dos Encarregados de educação. Valeu a pena todo o tempo dis-

pensado! Ora vejam um pouco do que apresentámos: 
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EB1 das Manteigadas  

No dia 28 de janeiro, com a ajuda dos nossos padrinhos e da Câmara 

Municipal de Setúbal, fomos ao Teatro Politeama ver a peça “Robin dos 

Bosques”. Saímos da escola às 9h e 15m, de autocarro, acompanhados 

pela turma do 1ºe 4º anos. Passámos pela ponte 25 de abril e chegámos 

às 10h e 20m, ao Politeama que se situa em Lisboa, a capital de Portugal.  

Antes de entrarmos no Teatro, lanchámos, 

depois formámos uma fila e esperámos al-

guns minutos.  

Já sentados nos nossos lugares, ouvimos 

música clássica e por volta das 11h come-

çou o espetáculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Página 27 

EB1 das Manteigadas  

Continua 

Aqui fica o nosso agradecimento: 

 

Os alunos e as professoras da E.B.1 das Manteigadas agradecem à Câ-

mara Municipal de Setúbal o transporte cedido para a ida ao teatro 

Politeama. Também queremos agradecer aos nossos padrinhos, a Em-

presa “Vibeiras,” por terem oferecido o valor dos bilhetes para a en-

trada no Teatro, tornando possível a nossa presença naquele belo Mu-

sical! Por toda a atenção e carinho, aqui fica o nosso muito obrigado. 

 

Alunos e professoras da escola das Manteigadas 

É uma história muito bo-

nita e divertida! Robin 

dos Bosques viveu no sé-

culo XIII, em Inglaterra 

e gostava de vaguear pe-

la floresta, em liberda-

de. Ele tirava aos ricos 

para dar aos pobres por-

que havia muitas injusti-

ças. Houve muitas bata-

lhas, entre ele e o Prín-

cipe João, mas por fim, o 

Robin foi vencedor, com a ajuda dos seus amigos. Casou com Lady Marian 

e tiveram muitos filhos. 

Texto realizado pela turma 15, a partir do relato realizado pelo Nuno. 
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EB1/JI de Setúbal 

As professoras Ana Lúcia e Clarisse Paulino juntaram as suas turmas no 

dia da Alimentação , a turma 42 e a turma 47, e fizeram uma salada de 

frutas comum. Foi uma atividade muito recetiva e animada.  

A n t e s 

de fazer 

a salada 

os alunos 

ouviram 

as orien-

t a ç õ e s 

das pro-

fessoras

Muitos atentos observavam… 

E a salada ia tomando forma! 
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Muito im-

portante é a 

forma como 

se organiza 

a mesa de 

trabalho e a 

recolha do 

lixo. 

Também o mo-

do como se 

cortam as fru-

tas é funda-

mental para 

que fique com 

um aspeto ho-

mogéneo! 

Ficou uma salada 

muito colorida e 

cheia de sumo... 

….diz quem a pro-

vou!!! 
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Em sala de aula, estiveram a fazer algumas contagens que utiliza-

mos para estudar Matemática... 
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No passado dia 20 de janeiro, as turmas de 4.º ano da EB1/JI de Setú-

bal foram em Visita de Estudo à Assembleia da República. Ficam aqui 

algumas fotos e alguns testemunhos enviados pela turma 41.  

“Gostei de me sentar nas cadeiras onde se sentam os deputados.” 

(João Crespo) 

“Estou triste por não ter ido!” (Marcelino Silva)  
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“Quando explicaram o episódio da descoberta do caminho marítimo para 

a Índia, senti que estava lá com os navegadores” (Diogo Sousa) 

“Aprendi que na sala do parlamento se sentam os deputados e que eles 

falam por nós” (Joel Pinto) 
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Projeto da sala 60, do jardim de infância da Bela Vista 

Com a ajuda das famílias que trouxeram terra e sementes, Começámos a plantar er-

vilhas, cenouras, feijões, abóboras, morangos, coentros, melão etc, em pequenas es-

tufas.  

Regámos e observámos o seu 

crescimento 
e quando começaram a crescer... 

já em planta, tornámos a plantar nos 

nossos canteiros...  
e ficámos com uma linda horta! 
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Regámos, observámos e registá-

mos o seu crescimento... 

Passado algum tempo os morangos já 

estavam vermelhos. Colhemos... 

Pesámos 

e lavá-

mos... 

Tirámos o 

pé e  cor-

támos em 

pedaços  

 Comemos os 

morangos.  

Estavam de-

liciosos! 

E chegou a vez das ervilhas 

Abrimos, observámos, 

contámos e registámos 

quantas ervilhas tinha 

cada vagem 

A nossa horta continua a crescer 

 o feijão, as abóboras, os girassóis, as 

alfaces, os coentros , os melões, os 

tomates  estão lindos! 

Agora sabemos que; 

Todos os seres vivos, animais e plan-

tas, nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem-se e 

morrem.  

Há plantas de cores variadas e tamanhos diferentes. 

Mas todas se alimentam pela raiz, por onde retiram , 

o alimento de que necessitam para crescer.; 

a  água e  o ar são indispensáveis à  vida de todos 

os seres vivos. 
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Projecto da sala 60, do jardim de infância da Bela Vista 

A Preparar os canteiros  para as plan-

tações 

A Marcar o sítio onde ficaram plantadas com canetas vazias  

A registar o seu desenvolvimento                         

A plantar as flores de Inverno. Bol-

bos de tulipas, e crocus 
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A observar e a registar o desenvolvimento das flores de inverno 

Eram lindas  as nossas flores 

 Quando mur-

charam retirá-

mos da terra   

Cortámos o  pé ... 

e deixámos os bolbos a secar na sala.. 

Os bolbos depois de secos guardam-se 

e tornam-se a plantar no próximo 

ano no inverno. 
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No dia 20 de Novembro, o Agrupamento Ordem de Sant’Iago propor-

cionou ao Instituto Superior Técnico/ Departamento de Engenharia 

Civil, Arquitetura e Georecursos, a oportunidade de testar o jogo 

“treme-treme”. A turma da professora Ana Lúcia Rala, da Escola 

EB1/ JI de Setúbal foi a selecionada devido à idade da maioria dos 

alunos - 8 anos. O jogo chama-se “treme-treme” e permite que as cri-

anças aprendam de uma forma divertida, conceitos apropriados para 

a sua idade, bem como o que fazer durante um sismo.  
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A biblioteca da escola recebeu a equipa de investigadores: Engª Mó-

nica Amaral Ferreira, Designer Hugo O’Neill e Engº Pedro Barreto e a 

professora bibliotecária acompanhou os alunos da sala de aula à bibli-

oteca e vice-versa, que foram em grupos de dois da cada vez, sempre 

rapaz e rapariga. Os alunos fizeram muitas sugestões, deram opini-

ões, divertiram-se imenso e ainda ficaram de responder a um questio-

nário na próxima semana para ver se consolidaram os conhecimentos. 

O “treme-treme” estará disponível online, a partir do mês de Dezem-

bro e os nossos alunos foram ajudas preciosas para esta fase final de 

desenvolvimento do jogo. 
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A EB1/JI iniciou o dia 14 de março de uma forma muito especial…os 

alunos da turma do 7ºB da EB 2, 3/ S da Bela Vista, acompanhados pe-

las professoras de Português Paula Henriques e Anabela Vieira foram à 

Biblioteca Escolar dinamizar duas sessões de “Animação do Livro e da 

Leitura” em torno da obra “A girafa que comia estrelas” de José Edu-

ardo Agualusa.  

 

As professoras bibliotecárias Ana Vaz e Fáti-

ma Pereira organizaram este momento e as 4 

turmas do 2ºano que beneficiaram foram as 

dos professores Ana Isa, Mariana, Marina e 

Joaquim.  

 

Para descontrair os pequeninos, os alunos do 

7ºB começaram por ler um excerto divertido 

da obra “Poemas da Mentira e da Verdade” de Luísa Ducla Soares. De-

pois, a várias vozes, apresentaram o livro, o autor e…a magia aconte-

ceu…entraram todos na história!  
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Os meninos do 1ºciclo estavam tão 

atentos que no final, quando lhes 

foram feitas perguntas, todos 

a c e r t a v a m  n a s  r e s p o s -

tas!...dificilmente estes meninos 

do 2ºano esquecerão este momen-

to! 

 

Muito obrigada às professoras Paula Henriques e Anabela Vieira que 

prepararam esta turma do 7ºB para o sucesso desta iniciativa…foi mes-

mo um sucesso! PARABÉNS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estão também de Parabéns todos os meninos do 2ºano desta escola que 

se portaram como “gente grande”! 
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O Mercado vai à Escola…a Escola vai 

ao Mercado (Projeto da Câmara Muni-

cipal de Setúbal) 

A turma dezanove e a Unidade de 

Multideficiência trabalharam em con-

junto o tema Dia do Agricultor e o Dia 

do Pescador. Construíram materiais e 

elaboraram dois painéis alusivos aos 

temas. Os trabalhos realizados foram 

expostos no Mercado 2 de Abril. Foi 

um trabalho extremamente gratifi-

cante para todos os intervenientes, 

devido aos ganhos adquiridos nesta 

parceria. 

Para melhor ilustrar os nossos traba-

lhos apresentamos algumas fotogra-

fias… 
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No passado dia 9 de ja-

neiro de 2014 um grupo 

de meninos do pré-

escolar das educadoras 

Antónia e Rosa vieram à 

nossa sala para trabalhar 

num projeto iniciado em 

simultâneo na pré e na 

nossa turma com o nome 

“ Receitas para dias fes-

tivos.” 

Tínhamos já recolhido 

várias receitas com as 

mães e fomos passa-las 

no computador. Como so-

mos mais velhos ajudá-

mos os pequeninos a ler e 

escrever no computador 

as receitas que eles ti-

nham trazido. 

Foi muito divertido e com 

certeza vamos repetir 

mais vezes. 

turma do 3º ano 29 
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A professora Silvia Guerreiro pediu aos alunos da sua turma para 

construírem um Abecedário temático sobre brincar sem brigar, no âm-

bito da comemoração do Dia escolar da não violência e da paz.  

Alguns alunos fizeram trabalhos muito interessantes. Aqui se publica 

um deles... 

“Brincadeiras de Amigos” 
 

A Ana brinca com o a. 

Beatriz que é azarada. 

A Camila entra na brincadeira. 

Dados tem o João. 

Eu brinco com os meus amigos. 

Filipe que goza mas na brincadeira. 

Garotos e garotas, vamos brincar! 

Helena á nova na escola. 

Inês gostava de ser nossa amiga. 

João Miguel apresenta-se. 

Kélsio diz à turma para não se envergonharem. 

Lucas a corar de vergonha. 

A minha amiga Mafalda age e é corajosa. 

Ninguém fala. Helena quer brincar e diz: 
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- O que se passa? Vamos brincar! 

Pedro, o comandante 

É quem manda. 

Rodrigo teve uma ideia: 

- Sabem, vamos brincar às escondidas! 

Todos nós brincamos sem brigas e nem lutas. 

Ulisses viu-nos a brigar e disse que brigar não é tudo. 

Vitor brinca sem refilar. 

Wilson sai do jogo. 

Xavier vê-nos a jogar. 

Yuri chama os seus amigos sem acreditar que jogamos sem brigar! 

- Zé, olha! Nós aprendemos a lição. 

Ana Aresta 

EB nº 7 de Setúbal 

4º Ano Turma 23 
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Na praia 

Na Serra da Arrábida, três homens tiravam o equipamento do seu 

barco, depois de uma longa pesca, de volta à terra. O neto de um dos três 

homens brincava com conchas e búzios do lindo mar que deram á costa. Na 

areia reluzente da praia, o neto chamado Martins foi ter com o seu avô 

Jorge, oferecendo-se para ajudar a tirar as cordas e redes dos barcos: 

- Avô! Queres ajuda a tirar o equipamento do barco? – Perguntava o 

Martins. 

- Aceito e agradeço! – Respondeu Jorge a seu neto. 

Enquanto Martins seguia o seu avô, sentiu um cheiro a peixe. 

- Avô, porque me cheira a peixe? – Perguntou ele intrigado. 

 



 

 

Página 46 

EB1 nº 7 de Setúbal 

 

- Estás a ver aquela casinha na esquerda? A casinha da direita é 

onde se guarda o equipamento e a da esquerda o peixe. – Apontando o 

dedo para as casas. 

Quando entraram na casa, guardaram os equipamentos no devido 

lugar. Ao fim do dia, foram passear à beira-mar com a família e para 

celebrar este dia resolveram navegar num barco de madeira grande nu-

ma pescaria familiar. O pai do Martins diz para o avô: 

- O maior peixe é para o jantar. – Informou o pai.  

Martins também participou, quando para surpresa do pai e do avô 

que competiam, quem teve o maior peixe foi Martins. Todos festeja-

ram. 

Enquanto jantavam, Martins comenta:  

- Pai, sabes o que quero ser quando for grande? – Pergunta ele pa-

ra o pai. 

- Não filho, não sei. – Responde ele ao filho. 

- Quero ser pescador como o avô. – Diz ele. 

Dito e feito, Martins tornou-se um grande pescador. 

  

Cristiana Figueiredo 

EB nº 7 de Setúbal 

4º Ano Turma 23 
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No decorrer da Semana da Leitura e integrada nas atividades do PAA 

da BE , as turmas 22 e 31 do 2º e 3º anos fizeram a exploração do li-

vro “A Maior For do Mundo” de José Saramago. Tal atividade contou 

com a ajuda das assistentes operacionais, que elaboraram flores com 

material reciclável, para celebrar a primavera na Escola. 

As mesmas encontram-se agora no pátio da escola e embelezam vários 

canteiros. 

 

A Coordenadora de Estabelecimento  
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Pelo Carnaval, todas as turmas da Escola n.º7 exploraram a obra de 

José Eduardo Agualusa “Estranhões e Bizarrocos”, começando por 

explorar a capa da referida obra dando asas à imaginação, explo-

rando capacidades orais em grande grupo e posteriormente, no do-

mínio da escrita através da exploração individual de uma ficha de 

trabalho. 

Na BE, as docentes leram aos seus alunos o conto Estranhões, Bi-

zarrocos e outros seres sem exemplos, explorando-o oralmente e 

treinando a competência do reconto oral. 

Em seguida, na sala de aula, cada aluno desenhou um estranhoco ou 

um bizarroco para concurso carnavalesco bem como a elaboração 

de Cartaz de Carnaval – que se encontra exposto no átrio da Esco-

la. 
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Poemas criados pela turma 41 da EB1/JI de Setúbal 
 

- No âmbito da apresentação sobre Sebastião da Gama na Biblioteca da es-

cola sede do Agrupamento - março 2014 

Tal como tu 

Eu gosto da serra, 

Tal como tu! 

Ser conhecida gostava, 

Tal como tu! 

Tu foste um bom professor, 

como falam bem de ti! 

Ficaste importante, 

eu acho que foste feliz! 

Liliana Quinhenhas 

Vida de Professor 

Eu poeta que era,  

quis primeiro ser professor. 

Na faculdade adorei ser finalista, 

vestido de Camões,  

num dia muito feliz! 

Com catorze anos já tinha tuber-

culose… 

Casei bem, morri bem. 

Enquanto vivi, 

Muito feliz, eu fui! 

Larissa Rosa Sebastião da Gama 

Lá há muitas plantas, 

são espécies protegidas. 

Únicas e lindas! 

Eu Sebastião, 

lá nasci, 

lá morri! 

Diogo Sousa  
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Vida de Poeta e Professor 

Eu gostava, 

de saborear o ar puro da serra, 

como tu! 

De ter uma profissão, 

como a tua! 

Coitado de ti, 

morreste cedo. 

Poeta,  

poeta aventureiro. 

Beatriz Paulino  

O Professor 

Sebastião da Gama, o professor, 

Grande poeta de Azeitão! 

Gostaste muito da serra. 

Grande homem, 

Grande professor. 

Amava os seus alunos. 

Casou… 

Morreu, 

deixou viúva, 

deixou dor, 

deixou amor! 

João Crespo 

O melhor professor 

Eu gosto de ti, 

lindo como os seus alunos. 

Não gostei, 

que morresses tão novo! 

Queria ver-te velhinho. 

Gosto de ti, 

foste um bom professor! 

Joice Vicente 

Sebastião 

Sebastião gostava da serra, 

muito da Arrábida, 

daquilo que fazia, 

de tudo o que sentia… 

Marcelino da Silva 
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Viver a Vida 

Gosto muito da serra, 

de apanhar sol, 

de apanhar ar.  

Ser como Sebastião, 

um bom professor! 

A vida foi pouca… 

Vamos aproveitá-la,  

sermos falados, 

sermos conhecidos, 

como Sebastião. 

Maria de Fátima Pinto 
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O quarto Festival de Música de Setúbal, evento de carácter anual 

ocorreu entre os dias 29 de maio e 1 de junho, na cidade de Setú-

bal e que na presente edição, teve como tema o “Mar”. 

Desde sempre, que as crianças e os jovens fazem parte da essên-

cia do Festival de Música de Setúbal e como tal os alunos das tur-

mas 22, 31 e 39, da Escola Básica 1 nº 7 de Setúbal fizeram-se re-

presentar, com muita responsabilidade e talento. 



 

 

Página 53 

EB1 nº 7 de Setúbal 

O evento teve a duração de quatro dias, mas o trabalho musical com 

a comunidade decorreu ao longo do ano. Setúbal foi orquestrada pela 

promessa musical e pelo talento criativo. 

O professor Carlos Xavier criou músicas, formou grupos, ensaiou e 

houve uma colaboração sistemática com os professores da escola e 

pais, bem como a grandiosa atuação ao lado de outros artistas visi-

tantes que ocorreu no passado dia 31 de maio no Fórum Luísa Todi 

Os alunos cantaram duas canções:” É uma criança a Sonhar” e “A 

Sorrir para o Rio Sado”. 
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Quero enquanto Coordenadora de Estabelecimento, expressar o 

meu contentamento e orgulho pela forma como TODOS (refiro-

me à comunidade educativa) se empenharam, trabalharam, cola-

boraram e se entusiasmaram para tornar possível essa simples 

participação tão rica. 

Obrigada  

A Coordenadora de Estabelecimento 

Ana Paula e Gonçalves  
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A Fundação Benfica realizou, no 

dia 5 de maio, no AVEOS, o lança-

mento oficial do seu novo Projeto, 

KidFun – Educação para Valores. 

Uma semana depois, a Escola Bási-

ca 1 nº 7 aceitou o convite da Fun-

dação e foi possível proporcionar 

aos alunos das turmas 22, 30, 35 e 

39 um vasto conjunto de ativida-

des no âmbito dos valores. Os valores influenciam diretamente os 

comportamentos e atitudes de crianças e jovens, perpetuando 

modelos e garantindo equilíbrios sociais, pelo que a problemática 

dos valores se constitui como uma prioridade na política educativa 

europeia. 
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E porque o desporto é uma prática do agrado destes alunos, foi possí-

vel, com recurso a metodologias ativas, inovadoras e motivadoras, po-

tenciar simbolicamente, a aprendizagem dos valores nestas crianças do 

1º ciclo do Ensino Básico. 

Assim, no ginásio da escola foi colocado um Estádio KidFun onde no seu 

interior os alunos desenvolveram atividades lúdicas pedagógicas e des-

portivas com uma equipa de monitores qualificados.Todos os alunos fo-

ram desafiados para a aprendizagem dos valores. 

Foram duas manhãs com muito valores em atividade!!!!!  

A Coordenadora de Estabelecimento,  

Ana Paula Gonçalves e alunos do Apoio Educativo 
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Nos dias 18 e 25 de novembro o professor An-

tónio Galrinho dinamizou a convite da Bibliote-

ca Escolar, no auditório da escola sede, pales-

tras direcionadas para os vários ciclos de es-

colaridade. Desde a Pré ao 3º ciclo os alunos 

do AVEOS beneficiaram de uma diferente 

“viagem” em torno de “Quadros que contam 

histórias”.  

Estes importantes momentos marcaram o início 

de uma outra atividade vertical desenvolvida 

ao longo do ano no nosso Agrupamento, o 

“Olhar a arte…em português”… 
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Girafão 

(metade girafa, metade pavão) 

     É muito vaidoso, anda sempre de leque armado, com o 

seu grande pescoço muito bem esticado para chegar à 

sua refeição favorita. 

     É um animal lento a 

comer, mas faz gran-

des corridas! 

     Gosta de apanhar 

sol e de andar em cam-

pos abertos com árvo-

res de folhagens apeti-

tosas. 

     Tem dificuldade em 

passar despercebido – 

imagina só, olhares pa-

ra as árvores e… em 

vez de um pavão encon-

trares um enorme gi-

rafão!  

Joana, nº 14, 6º H  

A professora Ana Nogueira na disciplina de Português desenvolveu 

uma actividade singular com a turma do 6ºH que consistiu em propor 

a escolha de dois tipos de animais e a sua posterior fusão num só. 

Vejamos alguns exemplos do que saiu... 
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Carangato 

(metade caranguejo, metade gato) 

 

     Quando o carangato entra na água mia, mas lá conse-

gue entrar! Quando está frio, o carangato gosta de dor-

mir ao sol. É discreto, porque é pequeno, passa desper-

cebido em qualquer lado.  

     É um animal elegante, de cores vivas, mas… algo ca-

muflado. Na água, anda de lado, e fora dela anda com os 

bigodes a abanar. 

Mª Beatriz, nº 20, 6º H 
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O Concurso “Rosa dos Ventos” que decorreu na BE, com o apoio das 

professoras bibliotecárias, 

contou com a participação de 

221 alunos, dos vários anos e 

ciclos de escolaridade.  

O 1º prémio, com 131 votos, 

coube à “Rosa dos Ventos” n.º 

3, realizada pela aluna Inês 

Bernardo, do 7º C.  

Toda em tecido e deveras pe-

culiar esta “pequena obra de 

arte” foi a preferida da maioria 

(alunos, professores, assisten-

tes operacionais). 

À aluna Ariana Carolino, também 

do 7º C, coube o 2º Prémio, cuja 

“Rosa dos Ventos” contou com 12 

votos. 

O aluno Rafael Santos, do mes-

mo ano de escolaridade e turma, 

obteve o 3º prémio, com a bo-

nita criação em papel colorido 

que conseguiu 10 votos. 

Muitos parabéns! O esforço e 

empenho… compensam! 

Os prémios foram entregues 

pelos professores de Geogra-

fia. 
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Pelo terceiro ano consecutivo, a BE 

dinamizou o Projeto: “Biblioteca 

Solidária”, pelo qual se visa a troca 

de manuais escolares, com vista à 

reutilização e rentabilização cole-

tiva dos recursos existentes, sob o 

“lema” – “Há dar e dar, há repartir, 

para voltar a usar”…  

Foram muitos os Encarregados de 

Educação e alunos a proceder à 

troca de manuais, beneficiando 

deste “serviço”, sendo mais de uma 

centena de pais/Encarregados de Educação e, por seu intermé-

dio, cedidos cerca de 500 manuais a alunos dos vários ciclos de 

escolaridade. 

Muito obrigada a todos os que têm contribuído para que este 

projeto seja um sucesso! 
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O “Mês Internacional das Bibliotecas Escolares” tem sido vivido inten-

samente em todo o AVEOS. Pelas BEs das escolas do agrupamento pas-

saram todas as turmas de ensino pré-primário e primário . Na escola 

sede, participaram mais de metade das turmas.  

No início da atividade fez-se uma breve refexão acerca das regras de 

funcionamento da BE, tendo por base o nosso Guia de Utilizador. 

 Exceto as turmas do ensino pré-primário, 

1º e 2ºs anos, que beneficiam de um mo-

mento de animação e leitura do conto “A 

galinha ruiva” de 

António Torra-

do, seguiu-se a 

divisão dos alu-

nos em equipas e 

a sua orientação na descoberta do espaço da 

Biblioteca por intermédio de um Bibliopaper.  
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Através do mesmo, os alunos foram levados a pesquisar sobre autores 

portugueses contemplados nas novas metas e respetivas Obras de 

Educação Literária, para o seu ano de escolaridade, indo ao encontro 

do tema do Mês/Semana da Leitura de 2014 – “O português nas bocas 

do mundo”.  

Os alunos percorreram as vá-

rias zonas funcionais da BE, 

responderam a diversas ques-

tões e, na área de Consulta e 

Estudo, tiveram de procurar 

nas estantes as obras indica-

das para o seu ano de escolari-

dade, tal ajudou-os a ganhar 

uma maior consciência relativa 

ao modo como as mesmas se 

encontram organizadas,  
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consultando a tabela da CDU, verificando qual o apelido do autor e se-

guindo as indicações fornecidas pela cota. 

No final, fez-se a partilha de informações sintetizadas, por cada equipa, 

no que se chamou “B.I. do autor” com as restantes, momento pelo qual 

todos ficaram, com certeza, a saber mais… 

Aos grupos que obtiveram a melhor classificação, optámos por oferecer 

uma esferográfica com o nosso logotipo. Um pequeno gesto que chamámos 

de  “miminhos MIBE” que premiou quem mais se empenhou na realização 

desta atividade de equipa no espaço da Biblioteca Escolar e, simultanea-

mente, deu a conhecer o logótipo das Bibliotecas Escolares do AVEOS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os “miminhos MIBE” ofertados pela 

BE foram doados por uma Encarregada 

de Educação ao Professor Paulo Pisco 

que, gentilmente, os ofereceu à nossa 

BE.  

O nosso muito obrigado!  
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A Santiago’s Feira decorreu entre 9 a 13 do mês de Dezembro e incluiu 

para além de uma Feira de Livro, Sessões de cinema de Natal, Ateliês 

“Eu crio…”, uma Quermesse na BE da EB/S Ordem de Sant’Iago e ainda… 

na BE da EB1 nº2 do Faralhão uma Feira de Livro e sessões de cinema 

para as escolas vizinhas. 
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Os alunos saltitaram da “Feira do Livro” para a “rifita barata”, visuali-

zam os presépios ou assistiram a “Um Conto de Natal” autonomamente ou 

em turma… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No auditório, turmas do Pré e 

1º Ciclo, continuaram a assistir 

ao filme de Natal - "Niko na 

terra do Pai Natal" que foi 

muito apreciado por "miúdos e 

graúdos"... 
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Aqui ficam alguns registos… 
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“Internet Mais Segura 2014” 

A Semana da Internet Mais Segura 2014 decorreu de 10 a 14 de feve-

reiro, um evento organizado pela Rede InSafe e em Portugal pelo Centro 

Internet Segura, em torno do tema “Juntos vamos criar uma Internet 

melhor.” 
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Nos dias 11, 12, 14 e 20 de fevereiro o AVEOS, Alunos do 1º, 2º e 3º ci-

clos beneficiaram de sessões de sensibilização/informação relativas ao 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, atendendo a que as 

mesmas são, cada vez mais, utilizadas por diferentes níveis etários. As 

referidas sessões ocorreram no auditório da escola sede (EB2,3/S Bela 

Vista), na Biblioteca Escolar da EB1 Fonte do Lavra e na EB1 das Man-

teigadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Realçamos a importante parceria com o CCTIC - ESE/IP Setúbal e apro-

veitamos o momento para dirigir um agradecimento especial ao profes-

sor João Torres que, em diversos momentos, transmitiu importantes in-

formações e levou cerca de 292 do 1º e 2º ciclos a refletir sobre a for-

ma mais ou menos correta com que utilizam a internet.  

Relativamente aos alunos do 3º ciclo, uma 

vez mais, o professor Leonel Silva, elemento 

do PTE, realizou diversas sessões de sensi-

bilização junto de cerca de 144 alunos, no 

dia 11 de fevereiro. O nosso muito obrigado! 

A PSP fez-se representar por dois agentes 

que contribuíram para a reflexão coletiva 

em torno desta pertinente e premente questão... o nosso bem haja! 
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No dia 28 de janeiro, a BE voltou a ser “palco” dos chamados “Jogos 

Matemáticos”, no âmbito da Semana das Ciências Exatas, organizados 

pelo grupo de Matemática, sob a coordenação da professora Manuela 

Venâncio, apoiada por diversos professores do seu grupo, pela BE e pela 

professora Ana Jorge (Fundação Benfica). 

Ao longo do dia, cerca de 10 turmas de 2º e 3º ciclos, PCA’s e CEF’s, 

alunos da Fundação Benfica e mais de cem utilizadores autónomos vi-

venciaram atividades matemáticas lúdicas e muito diversas... Através 

de jogos de tabuleiro: “Semáforo”, “Hex”, “Rastros”, “Avanço”, “Gatos e 

cães”, “Ouri”, entre outros, e jogos previamente definidos em computa-

dor, espreitem em: math play ground, os alunos desenvolveram diversas 

capacidades e potencialidades… através de uma Matemática bem diver-

tida! 
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Houve ainda momentos de visualização de filmes, no auditório e na BE, 

sendo seus exemplos: “O Bom Rebelde” e “Mentes Brilhantes”. No de-

curso do dia pequenos vídeos sobre “curiosidades matemáticas” foram 

visualizados na Biblioteca Escolar e as “ilusões óticas” levaram muitos 

dos que passaram pela BE ao riso… 

Foi, sem dúvida, um “grande dia matemático”… 
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Os alunos PIEF do AVEOS, apoiados pelas suas Técnicas de 

Intervenção Local e Diretoras de Turma, resolveram mar-

car a diferença, neste “Dia da Mulher”… distribuindo pêras 

devidamente ornamentadas e enriquecidas pela seguinte 

frase: “És uma mulher e pêras”!...  

A surpresa e a peculiaridade marcaram a diferença!  

Adorámos! 

O nosso muito obrigado! 
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Nos dias 24 e 26 de março, a professora Ana Jorge, da Fundação Ben-

fica, em parceria com a Biblioteca Escolar, dinamizou duas muito inte-

ressantes sessões em torno da obra de Sophia de Mello Breyner Andre-

sen - “Os Ciganos”.  

Num primeiro momento os alunos ouviram a leitura de uma adaptação da 

referida obra, seguindo-se uma muito pertinente, interessante e impor-

tante reflexão em torno dos usos, costumes, tradições dos cadjó e dos 

calom como nos surgem referenciados nesta bonita história. 

 Ana Jorge, muito obrigada por, uma vez mais, aceitares o convite e da-

res um importante contributo na reflexão em torno de questões pre-

mentes! Primeiro, com os meninos do 1º ciclo, na EB1 das Manteigadas e, 

num segundo momento, com os alunos de 2º ciclo – turma 5º J. 
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Através do contacto com obras de pintura de autores portugueses, de 

âmago setubalense pretendeu-se que os alunos escolhessem e recrias-

sem uma das suas obras. 

Uma atividade de âmbito vertical, criada e dinamizada pelas pb’s, desti-

nada a todas as escolas do AVEOS que consistiu na produção de um tra-

balho, em tamanho A4 ou A3, criado pelo/a aluno/a a partir da observa-

ção de uma das obras dos pintores (Fátima Afonso, Helder Oliveira e 

Pedro Castanheira); 

Os trabalhos integraram a Exposição da Semana das Expressões, em 

maio (aberta às escolas do AVEOS); 

As turmas participantes usufruíram de uma das atividades: palestra 

“Quadros que contam histórias” ou contacto presencial com um dos ar-

tistas. 

Os trabalhos a nível do Agrupamento foram divulgados na página Web 

do AVEOS, blogues e facebook “BE’s Aveos”. 
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Fátima Afonso 

Obras:                  

Helder Oliveira  

Obras:  

Pedro Castanheira  

Obras:  
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Sob a condução da professora Lénea Gonçalves que “agarrou apaixona-

damente” a proposta, começam a surgir trabalhos maravilhosos, tendo 

a maioria por base as ilustrações do artista e professor do nosso agru-

pamento - Hélder Oliveira...  
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 Durante a "A semana das Ex-

pressões", tal como estava 

previsto, os pintores/ ilustra-

dores da atividade "Olhar a 

Arte...em Português" foram ao 

auditório da escola sede, mos-

trar os originais das obras que 

os alunos estiveram a traba-

lhar, falar um bocadinho delas 

e do processo que utilizaram 

para as fazer. 

 

O artista plástico Helder Oliveira, pintor, 

ilustrador e professor do nosso AVEOS, fez 

as suas ilustrações com auxilio do computa-

dor, tablet, caneta especial para tablet e pro-

grama Photoshop. As turmas do 7ºF da EB 2, 

3 /S da Bela Vista e turma 31 da EB1 nº7 

acompanhadas pelas professoras Erica Coelho 

e Paula Pinto, respetivamente, foram as feli-

zes contempladas, neste contacto com o ar-

tista. 
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Fizeram muitas perguntas, experimentaram desenhar no tablet e no fi-

nal, a turma 31 da EB1 nº7, conjuntamente com a professora e assistente 

operacional, teve direito a uma fotografia com o artista! 
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Dia 6 de junho, foi a vez do artista plástico Pedro Castanheira, pintor e 

professor na Escola Básica e Secundária Lima de Freitas, ir ao auditó-

rio da escola sede, mostrar os seus dois quadros "ao vivo e a cores", es-

colhidos pelos alunos durante a ati-

vidade "Olhar a Arte...em Portu-

guês".  

Falou um bocadinho do processo 

que utilizou para os fazer, com re-

curso a uma técnica que utiliza 

computador, programa Photoshop, 

muitas tintas, pincéis e telas.  

 

 

 

As turmas do 7ºD e 

8ºC da EB 2, 3 /S da 

Bela Vista acompa-

nhadas pelos profes-

sores Carlos Martins 

e Paulo Pisco, respe-

tivamente, foram 

desta vez as con-

templadas.  

 

 

Fizeram-se perguntas e no final, tomaram contacto "de perto" com os 

quadros que reinterpretaram. Uma aula muito rica e interessante! 
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Encantou a assistência, mostrando as várias fases de um quadro, ao longo 

da sua realização.  

Um grande bem haja, Pedro Castanheira! 
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A Direção e as Professoras Bibliotecárias do Agrupamento de Escolas 

Ordem de Sant’Iago organizaram uma cerimónia de Homenagem à pro-

fessora bibliotecária Ana Fortuna, no dia 12 de junho pelas 18.30, no au-

ditório e biblioteca da Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago. 

 

A cerimónia teve início com uma 

atuação dos nossos tão apreciados                                    

 

      BelaBatuke - Holodum.  
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Foi constituída por dois momentos musicais.  

O primeiro,  com alunos e professores da Escola EB1 n.º7, das turmas 

22, 31 e 39 (professoras: Mafalda, Paula Pinto e Sandra Jesus), constou 

de um conjunto de canções, apresentadas no Festival de Música de Se-

túbal, com letra realizada pelos alunos e respetiva professora (Paula Pin-

to), da turma 31. A música é da autoria do professor Carlos Xavier da 

ESE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo momento musical teve como protagonistas os professores de 

Educação Musical e alunos da Escola Básica e Secundária Ordem de 

Sant’Iago, nomeadamente: ao piano a professora Elsa Mobilha, na trom-

pa, a professora Rosa Nunes, na voz, a professora Patrícia Rosa, na gui-

tarra o aluno João Casalão, no coro, os alunos do projeto TunaVist, no 

apoio técnico, Paulo Casalão e constou da apresentação de um conjunto 

de poemas musicados. 
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Houve lugar para um discurso emocionado e emocionante do nosso dire-

tor Pedro Florêncio e os mo-

mentos musicais foram inter-

valados pela leitura, através 

de alguns alunos dos Belaba-

tuke, de algumas mensagens 

deixadas por várias pessoas 

todo o agrupamento.  
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Culminou com  o descerramento 

de uma placa simbólica na BE da 

sede do AVEOS com o nome da 

colega homenageada... 

...que, no final fez questão de dirigir um agradeci-

mento especial à sua própria família, que sempre a 

apoiou e fez tudo para estar ao seu lado. 

Bem hajas Ana Fortuna pela referência que nos 

deixas a todos e pelo nome que deste à Biblioteca 

Escolar da sede do nosso Agrupamento! 
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E assim termina o ano letivo 2013/2014 no 

AVEOS! Com o já habitual arraial onde não faltou a música, a 

dança, a canção e a alegria, muita alegria...Como não podia 

deixar de ser também não faltou sardinha assada, febras, entremeada, 

caracóis, bolos carinhosamente feitos por habilidosas mãos de elementos 

da Associação de Pais do AVEOS, bebidas não alcoólicas,  rifas, artesa-

nato confecionado pelas turmas de CEF , pintura facial, feira de livros 

usados a reverter a favor do nosso cão Rex. Foi um grande arraial, cheio 

de surpresas. Aqui fica um pequeno registo fotográfico: 
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Mercado do Livramento-  Setúbal 

Fotografia da autoria de João Cotrim 

E também à Câmara Municipal de Setúbal, 

assim como a Junta de Freguesia de S. 

Sebastião que mais uma vez foram exce-

lentes colaboradores, assim como as Asso-

ciações e Instituições Locais...  

Um agradecimento especial a todos quantos trabalharam a montar este 

arraial. Bem hajam! 
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