Editorial
Ser feliz na escola, no local onde todos os dias nos cruzamos com os nossos
pares… alunos, assistentes operacionais, professores, colegas, pais, …

Jornal Escolar
Edição nº 1

2010

Não custa sorrirmos uns para os outros, como se estivéssemos a convidar mais
alguém a ser feliz. Numa escola como esta os sorrisos quebram barreiras e aniquilam as desilusões.
São muitas as desilusões sentidas neste Bairro, onde às vezes o sol se escon-

Mudar a escola é enfrentar uma tarefa que exige trabalho em muitas frentes.
Destaco as que considero primordiais, para que se possa transformar a escola
em direcção a um ensino de qualidade e, em consequência, inclusivo.

FOLHAS MÁGICAS

Melhorar as condições da escola é formar gerações mais preparadas para viver
Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant’Iago
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de, mas nada como ajudar a contribuir para um bem-estar social.

a vida na sua plenitude, livremente, sem preconceitos, sem barreiras. Não podemos contradizer-nos nem mesmo contemporizar soluções, mesmo que o preço
que tenhamos de pagar seja bem alto, pois nunca será tão alto quanto o resgate de uma vida escolar marginalizada, uma evasão, uma criança estigmatizada,
sem motivos.
O desemprego e a falta de bens essenciais são uma constante por aqui, mas os
sorrisos das várias cores nos rostos dos nossos alunos abrem sonhos e fazemnos acreditar que juntos conseguiremos trazer mais raios de Sol à nossa Escola, ao nosso Bairro.
Acredito que um simples sorriso pode TUDO!...
Bem Hajam!

Elisa Santana Figueira
Descobre o local

Nesta edição:
Jardim de Infância do Faralhão
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Jardim de Infância do Faralhão
A Feira das Experiências
As ciências experimentais estiveram em destaque no nosso Jardim de Infância.
Ao longo da semana, nas duas salas, surgiu um novo espaço ”Área das experiências”, onde
todas as crianças tiveram oportunidade de realizar seis experiências diferentes, três em cada
sala.
Flutuação

“O que irá afundar?”

A mistura das cores
“Novas cores?”

Dissolução

“Será que se mistura com a água?”

Densidade

“Será batata ou maçã?”
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Jardim de Infância do Faralhão
Ímanes

“O que faz um íman?”

Conservação da quantidade
“ Mais, menos ou igual quantidade de água?”

A realização destas experiências proporcionou aprendizagens significativas
no domínio das ciências experimentais:
observação, colocação de hipóteses,
experimentação e registo dos resultados.

Página 3

EB1 Faralhão 2
Ler+
Foi fantástico lermos em conjunto o livro: “Uma viagem ao tempo dos castelos”, imaginámos as
cenas e aprendemos mais sobre a história de Portugal.
Turma nº3 — 3º e 4º anos

Preenchemos as fichas de leitura, fizemos recontos e ilustrámos os capítulos.
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EB 1/JI do Faralhão

Dia Diferente
No passado dia 24 de Novembro a nossa
escola realizou o primeiro “Dia Diferente”.
Aposto que estão a perguntar o que será
isto de “Dia Diferente”. Então é assim: uma
vez por mês toda a escola se junta, isto é, os meninos da tarde juntam-se aos meninos da manhã e quando os dias forem maiores e
mais quentinhos será a vez dos meninos da manhã se juntarem aos
meninos da tarde. Depois, os professores das turmas e das Actividades de Enriquecimento Curricular organizaram actividades, em diferentes espaços da escola, para nós participarmos. Nós de forma organizada e ajudados pelas assistentes operacionais, rodámos por esses
ateliês: Healthy Food, dinamizado pelas professoras Vanda e Ana
Paula onde aprendemos palavras em inglês sobre alimentação saudável; Língua Portuguesa, dinamizado pela professora Anabela onde
ouvimos a história “A ovelhinha que veio jantar” e fizemos um trabalhinho adequado ao nosso ano de escolaridade; Expressão FísicoMotora dinamizada pelos professores Sandra e Henrique onde jogámos ao Muro Chinês, Futebol Humano e ao Caçador e por fim, o
Jogo da Memória relacionado com a alimentação saudável, dinamizado pelos professores Matilde e Rolf.

Natal 2009
No Natal de 2009, toda a Comunidade Educativa
viu o Presépio, que com a colaboração dos encarregados de educação, foi colocado à porta da nossa escola.
Quem nos visitou, também, pôde ver alguns trabalhos de Expressão Plástica realizados com a preciosa ajuda das assistentes operacionais.
No dia 17 de Dezembro, celebrámos o Natal com o Jardim-de-infância, no
ginásio. A Coordenadora da Escola, a professora Matilde apresentou a festa.
As turmas da Sala Verde, Sala Azul apresentaram a canção de
Natal“Broas de Mel”, as turmas das professoras Sandra e Anabela, também cantaram músicas de Natal: “Pinheireinho” e “Natal de
Elvas” respectivamente.
A nossa colega Madalena, aluna da professora Vanda, tocou uma
música de Natal mostrando, assim, os seus dotes musicais. E
esta festa foi ainda mais bonita, pois o professor Rolf apresentou
uma canção, letra e música de sua autoria, com os alunos que
frequentam a disciplina de Educação Musical.
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EB1 das Manteigadas
Campo de jogos com problemas na EB1 das Manteigadas
Nós somos os alunos da turma 12 das Manteigadas.
O nosso ano lectivo começou muito bem, porque os senhores da
Câmara começaram a construir, na nossa escola, o campo de jogos
que tinham prometido. O problema é que já estamos no segundo período e o campo ainda não está terminado.
Ainda não foram tirados os montes de terra e de pedras que sobraram
da construção do campo e alguns meninos usam as pedras para atirar
uns aos outros, o que pode causar acidentes graves.

Filipe Maia

Os senhores também não terminaram o lancil que está à volta do campo, há muitos meninos que já caíram lá e magoaram-se bastante.

Raquel Mesquita

Quando chove, aquele espaço enche-se de água e o campo fica inundado e cheio de lama.
Neste momento, já não estamos assim tão felizes, porque afinal, não
nos podemos divertir em segurança, na nossa escola.

A Branca de Neve e os três Porquinhos
Era uma vez uma menina que vivia com os seus pais.
Os pais faleceram e a menina ficou com a
madrasta.
A menina começou a crescer e a ficar mais bonita.
A madrasta ficou com inveja e mandou matá-la.
O servo teve pena e mandou-a fugir para muito
longe.
Ela andou, andou até que encontrou uma casa e
bateu à porta.
Os donos da casa abriram a porta e convidaram
-na a entrar e a morar lá.
Eles quando iam para o trabalho, recomendavam à Branca de Neve para não sair de casa.
Um dia, a Branca de Neve, resolveu ir dar um passeio na floresta. Apareceu o lobo mau e
ela disse:
- É agora que vou morrer! E desmaiou.
Quando o lobo ia atacar, os três Porquinhos apareceram e salvaram a menina.
Voltaram para casa e estava à porta um príncipe. Convidaram-no a entrar.
Durante a conversa o príncipe pediu a Branca de Neve em casamento.
Casaram e ficaram felizes para sempre.
Resumo de uma história
Ana Catarina Ferreira — turma nº26
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EB1 Manteigadas
Uma notícia
No dia dezoito de Dezembro de dois mil e nove, realizámos a
festa de encerramento do primeiro período, na nossa escola.
De todo o programa, o que mais nos fascinou foi o Projecto
de Teatro que se transformou num Musical, envolvendo
todas as crianças, professores e assistentes operacionais.
O musical surgiu a partir do livro «O Segredo do Sol e da
Lua» que trabalhámos no início do primeiro período. A partir
das imagens, inventámos uma história e organizámos um livro
para oferecer à turma do primeiro e segundo anos. Depois
lemos a história original e vimos que era muito diferente da
nossa, só o título é que era igual.
Gostámos da história e, em conjunto, decidimos fazer um «Musical».
Dividimos as tarefas para que todos pudessem participar:
- A turma 15 (2º e 3º anos) adaptou o texto para teatro e representou-o;
- A turma 12(3º e 4º anos) fez os cenários fixos e a música;
- A turma 26 (3º e 4º anos) representou algumas personagens e o cenário
vivo.
Também houve a participação especial da D. Gina (assistente operacional), no “guarda-roupa”.
Quando chegou a hora da representação, estávamos um bocadinho nervosos, mas correu tudo bem. O público, constituído por pais, irmãos, outros
familiares e amigos, aplaudiu e nós sentimo-nos muito felizes!
Turma nº15

Nota: Se tiverem curiosidade e quiserem ver ou recordar a nossa festa,
visitem o nosso blogue: http://magiescrita.blogspot.com.

Pesquisando sobre o Carnaval, descobrimos a resposta para algumas questões:
1– O que é o Carnaval?
O Carnaval, também chamado Entrudo, de origem portuguesa, é uma festa popular e tradicional. Comemora-se no período antes da quaresma.
Antigamente as pessoas festejavam o Entrudo atirando ovos, água e farinha umas às outras.
O Carnaval tem o significado ligado à liberdade e à animação.
2– Qual é a sua origem ?
Há dez mil anos antes de Cristo, homens, mulheres e crianças pintavam os corpos para afastarem os
demónios das más colheitas. Os gregos festejavam a vinda da Primavera.
Na Europa, os mais famosos carnavais são em Paris, Veneza, Munique e Roma.
3– Qual é a história do Carnaval no Brasil?
O Entrudo chegou ao Brasil no século XVII levado pelos europeus. A partir do século XIX tornou-se
cada vez mais uma festa popular com “carros alegóricos” escolas de samba e muita animação.
Turma nº15
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EB1 nº5 de Setúbal
Carolina na TVI
No dia 29 de Novembro a nossa colega Carolina Mendes, da Escola Básica do 1º
ciclo N.º 5 de Setúbal, da turma 16, cantou e
encantou no Programa “Uma canção para
Ti” na TVI. Os castings iniciaram há mais de
um mês e de cerca de duzentas crianças, a
Carolina ficou nas doze que iriam participar
no programa.
Mesmo não tendo passado à fase seguinte, a
Carolina mostrou uma voz e presença em
palco incríveis e inesquecíveis.
A turma 16 gostou imenso da sua actuação,
torcemos e votámos pela nossa colega e
queremos que ela saiba que nos orgulhamos
bastante de, também ela, pertencer à nossa
turma, à nossa escola…

Palavra puxa palavra
Levantei-me vim para a escola,
Escola onde trabalho de manhã até à
tarde!
Tarde em que a escola fica bonita ao
pôr-do-sol,
Pôr-do-sol onde vivemos os nossos
sonhos!
Sonhos de gente que eu não conheço.
Conheço o mundo real das pessoas!
Sara Valente T-28

“O vento passou e disse”
- Olá sol
Estou a chegar.
É a minha vez de ganhar.
Vou trazer ventania sobre o mar!
Vou assustar os peixinhos,
pássaros e passarinhos!
- Vamos ver quem vai ganhar!
Diz o sol com muita fé.
Vamos apostar este mar
para ver quem vai ficar
com esta onda
que vai chegar!
Poesia - Turma nº34
Imagem - Victor e Ana Laura
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EB1 nº 5 de Setúbal

Uma aventura no espaço
A Betty Atómica, o X-5 e o Faísca são companheiros de equipa e salvam
pessoas no espaço.
A Betty é uma menina com 10 anos e anda num colégio. Ela tem cabelos
compridos e ruivos e usa um relógio muito especial porque quando ela está na
terra e alguém está em perigo, o relógio apita e ela consegue falar com o seu
comandante.
O X-5 é um robô amarelo com poderes mágicos, tem olhos grandes, boca
rectangular e não possui nariz. Ele tem o corpo parecido com um paralelepípedo e na barriga dá a ideia que é um cofre porque o que ele pensa, consegue
tirar de lá.
Tal como os amigos, o Faísca também é baixo, ele pertence ao grupo dos
extraterrestres, é verde, narigudo com borbulhas, gosta de usar os óculos na
testa, tem cabelo curto e é muito guloso.
Um dia, estavam os três amigos no Jardim Zoológico e tocou o telefone,
era o Almirante Assis a dizer que o Maximus estava a destruir os Planetas
todos.
Lá foram eles e viram o Maximus com uma arma 3000, a equipa da Betty
fez com que o Maximus disparasse uma bala para o seu próprio território e
assim salvaram os Planetas.
Texto do João Rafael,
trabalhado pela turma,
escrito no computador pelo Diogo e Bruno.

João Rafael
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EB1 nº 7 de Setúbal

Cinema neste NATAL
No passado dia 15 de Dezembro, alunos, professores e assistentes operacionais, da Escola Básica 1 nº7 de Setúbal, deslocaramse ao Auditório da escola EB2,3/S Bela Vista, Sede de Agrupamento, para uma sessão de cinema. Actividade integrada no Plano
Anual de Actividades para comemorar a quadra natalícia, durante
o mês de Dezembro, bem como outras que vivemos intensamente
na escola.
O filme, A Idade do Gelo3, foi muito bonito e do agrado de
todos.
Os alunos puderam ainda apreciar e usufruir das excelentes instalações da escola nova, em especial do auditório. Parabéns pelo seu comportamento
exemplar!
(Trabalho de grupo realizado pelos alunos do Apoio Educativo, AEC e Coordenadora de Estabelecimento)

As imagens do filme “Idade do Gelo” parecem iguais, mas não são. Tenta descobrir as 7 diferenças que
há entre elas:
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EB 1 nº7 de Setúbal
Nas Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) de Inglês, Música e ALL (Animação do Livro
e da Leitura) foi proposto aos alunos a realização de diversos trabalhos relacionados com o Dia
dos Namorados: em Inglês foi solicitada a escrita de uma pequena frase em português em que
entrasse a palavra Love e pintassem um coração; em Música foram trabalhadas várias canções
“Foi feitiço” de André Sardet, “Cinderela” de Carlos Paião, “A Paixão” (segundo Nicolau da Viola)
de Rui Veloso e em ALL foram lustradas algumas frases do Livro "Adivinha quanto eu gosto de ti".
Após
realizados,
os
trabalhos
deram origem a
este painel:

Patrícia Branco
profª de ALL

A nossa turma construiu um palhaço com a ajuda da professora
Patrícia Branco. Pintámos, aplicámos bocadinhos de tecido que
trouxemos de casa , botões coloridos, bordados... até uma pega em
renda…

Ficou um lindo trabalho. Querem ver?

Turma 35 - 2º ano
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EB1 nº 7 de Setúbal

A turma 7 foi visitar o Museu do Trabalho no passado dia 7 de Janeiro de
2010.
Fomos a pé e viemos a pé, mas aprendemos e divertimo-nos a brincar ao
faz de conta com a Leonor, que nos
acompanhou na visita e nos fez viver
a história da Indústria Conserveira
da nossa cidade.

Muitos

dos

nossos

avós trabalharam na
Indústria Conserveira.

Todos quisemos participar nas diferentes
etapas

da

indústria

conserveira.
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EB1/JI de Setúbal

Os alunos da turma 48, da
EB1/JI de Setúbal têm trabalhado livros do Plano Nacional
de Leitura.
Mas não são só os alunos.
Alguns Encarregados de Educação também.
Quando trabalhámos o livro
“Todos no sofá”, algumas mães
vieram à sala pintar um painel
sobre o livro.
Ora vejam.

No início do ano lectivo recebemos os alunos de 1º ano. Para que se sentissem bemvindos, fizemos um pequeno teatro de fantoches.
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EB1/JI de Setúbal
A nossa turma tem desenvolvido algumas actividades com
a professora bibliotecária
Rosa Cruz.
Para comemorar o “Dia da
Alimentação”, fizemos um
jogo no ginásio.

A mãe de uma aluna da turma veio
fazer connosco o Loto dos números e
ficou muito surpreendida por já
conhecermos tão bem os números e
estarmos com tanta atenção.
No final, houve lanche para todos.

No Carnaval, todos os alunos da turma se mascaram de cartas. A professora ajudou-nos
a construirmos os nossos fatos e as máscaras fomos nós que as fizemos. Sozinhos!
Com a chuva que caiu, até soube bem, porque não nos molhámos.
Aqui estamos nós…
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EB 2,3/S Bela Vista
“O Carnaval”

Foi ainda um dia destes, por coincidência, naqueles dias que se está sem
paciência para nada, que me vieram falar em Carnaval. Tinha tocado para a saída, eu desejando ir para casa, e a minha colega Cláudia fala-me em Carnaval.
Tenho que confessar, não me
lembrava de tal coisa, já não basta o meu pai passar a vida a falar
nas férias de Verão e a pensar
numa boa casa para ficarmos
duas semanas, agora fala-me a
Cláudia em Carnaval. Só lhe respondi que me lembrava do Carnaval (apesar de não me lembrar) e
que estava ansiosa (apesar de
ansiosa também não estar, mas
enfim…) Agora do nada lembreime disso, não sei porquê mas
lembrei-me. Não percebi este
meu pensamento, o Carnaval não
me diz grande coisa, isto é, eu e a Cláudia atiramos balões todos os anos se
possível, mas no meio do Carnaval o que mais me agrada são apenas as férias.
As férias, apenas as férias, só e só as férias. Bem, preferi deitar este meu pensamento no lixo, foi bastante fácil, tão fácil como deitar a pastilha que já perdeu o
sabor. Pensava eu que já o tinha deitado fora, mas no dia seguinte lá veio a
Cláudia outra vez com esta conversa, com ar de quem quer atormentar-me. Ainda tive para lhe dar uma resposta das boas, mas calei-me, calei-me mesmo,
como uma porta fechada a sete chaves, que só o coração sabe abrir.
De resto, o meu dia foi normal, nem a Cláudia falou mais no assunto. Tocou, por
hoje não tenho mais aulas, vou andando para casa. Talvez aqui não, mas por
exemplo em Veneza, as ruas devem estar enfeitadas e cheias de fitas, tudo com
o Carnaval. A minha rua é uma autêntica tristeza, autêntica mesmo, eu sei que
disse que não gostava muito do Carnaval, não ligo, mas parece que ninguém
liga. O João e a Cláudia fazem-me ligar, o João atira-me com cada balão e a
Cláudia faz-me ir comprar máscaras. Ainda me Lembro…Íamos muito bem as
duas… Como estava a contar, eu e a Cláudia íamos muito bem as duas e pouco
antes de chegarmos à loja, nós, que íamos comprar balões de água, é que acabámos por levar com um. Mas isto já se passou o ano passado, o Bernardo
conheço há mais tempo do que a Cláudia, e para variar, rapaz que é rapaz tem
sempre partida a pregar. Bem, as partidas do Bernardo são sempre atirar-me
balões. Uma vez atirou-me um com detergente, aí é que eu me passei completamente e fiz-lhe o mesmo. São assim estas coisas que nós em crianças fazemos,
no fundo, com um objectivo: apenas diversão. É Carnaval, ninguém leva a mal!
Ana Pinto, 6ºE
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EB 2,3/S Bela Vista

UM GRANDE AMIGO
Hoje

pensei em escrever um texto sobre uma pessoa
muito especial.
O meu bisavô Zé é avô da minha mãe. Eu chamo-lhe avô
Zé.
O meu avô Zé mora em Vila Viçosa, uma vila que fica
entre Évora e Elvas, muito perto de Espanha.
É uma pessoa muito bonita, tem o cabelo todo branquinho
e olhos azuis. É uma pessoa muito calma. É muito carinhoso, brincalhão e para ele está sempre tudo bem.
O meu avô já tem oitenta e nove anos. Sempre trabalhou
no campo, era capataz, quer dizer, mandava nas pessoas
que trabalhavam com ele. Todos gostavam dele.
Quando eu ia com os meus pais passar férias a Vila Viçosa, gostava muito de ouvir o meu avô contar coisas que se
tinham passado há muito tempo.
Houve uma que eu nunca mais esqueci: quando foi a
guerra de Espanha, o meu avô estava a trabalhar num monte perto da fronteira e a
minha bisavó era a cozinheira. Então, com a guerra, muitos espanhóis fugiam para Portugal, atravessavam o rio Guadiana sem serem vistos. Uma noite o meu avô ouviu os
cães a ladrarem muito e foi ver o que se passava. Diz que até tinha vontade de chorar
com o que viu. Homens, mulheres e crianças a tentarem comer a comida dos cães.
Tinham fugido e estavam cheios de fome. O meu avô
pediu à minha avó que fizesse comer para eles e depois
de comerem foram-se embora.
Eu gostava muito de ouvir o meu avô, porque ele contava as coisas de uma maneira diferente.
Hoje o meu avô já não consegue fazer isso, já não consegue lembrar-se de tudo e baralha-se.
Diz que agora já é outra vez criança, porque já não come muitas vezes sozinho, já tem
que andar muito mais devagar e porque algumas vezes já tem de dormir com fralda.
Mas não é uma pessoa triste, brinca com isso, diz que agora que voltou a ser criança
vai aprender tudo outra vez.
Eu gosto muito do meu avô!

Ana Sofia Matilde Pereira

6º E
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EB 2,3/S Bela Vista
EN FRANÇAIS, S’IL VOUS PLAÎT
CITATIONS D’AMOUR POUR LE JOUR DE LA SAINT VALENTIN

N
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M
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Título do bloco interior

EB 2,3/S Bela Vista

1 – red
2 – yellow
3 - green
4 - blue
5 - pink
6 - purple
7 - orange
8 - black
9 - brown
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EB 2,3/S Bela Vista
“Nova casa, Novo Mundo”
Antes de mais, o prazer é todo meu, chamo-me Bernardo. Não é nada mais, nada menos, do que se
tem passado nos últimos dias. Há cerca de um mês, os meus pais puseram na cabeça que havíamos de
mudar de casa. Tanto pensaram que acabou por acontecer. Chamo-me Bernardo Oliveira, tenho dez
anos, um peixe louco num pequeníssimo aquário, uma paixão por apresentadoras de televisão e neste
momento estou revoltado. Se querem saber o porquê da minha revolta, não é muito difícil, pela simples
razão de me tirarem a minha casa e agora estar a viver numa que nem eu conheço. Estava muito bem
na minha casa, no meu antigo quarto e nesse mundo só meu. Agora, vivo numa casa que nem eu gosto,
sem o meu cheiro, sem as dedadas nas paredes, sem os pudins de chocolate escondidos no roupeiro e
um quarto completamente vazio sem uma única e bela apresentadora de televisão. Mas pior que isto foi
mudar de escola, provavelmente nunca mais ver os meus amigos e já não roubar pastilhas elásticas do
café do senhor João, um café mesmo em frente à minha antiga casa. Aproxima-se o ano novo, a minha
casa está uma confusão, tudo se baseia em caixas e caixotes, confusão e distúrbios.
Hoje, foi o meu primeiro dia de aulas, uma escola já mais conhecida por mim, grandalhões a empurrar,
uma sopa com uma mosca morta e cinquenta cêntimos perdidos. A única coisa boa foi ter uma secretária
só para mim, onde posso pôr os livros em qualquer ponto da mesa, colar pastilhas elásticas debaixo da
cadeira e fazer o que quiser porque ninguém vai estar lá para implicar comigo. De costume, e só para
variar, o meu pai voltou a chegar tarde a casa, a minha mãe em breves instantes irá enlouquecer com as
arrumações, o jantar pela terceira vez é massa com queijo e o Bernardo que se aguente com tudo. Entretanto, vou para o meu quarto, comer a massa com queijo e olho a vista através da janela. Admito, a vista
não é má, as pessoas não são estranhas e feitas de gelatina (como eu imaginava) e ninguém me quer
fora daqui. O nosso quarto é o melhor sítio para nos isolarmos, principalmente aquele canto ao pé da
janela, onde se vê tudo e mais alguma coisa. Apenas sei que faltam três dias para o ano novo, que as
coisas em minha casa estão doidas e o meu ano novo ainda vai ser passado no meu quarto bem trancado. Entretanto, esta casa vai ganhando o seu cheiro, o seu aspecto, o seu modo e a sua forma. O meu
quarto vai ganhando posters, dedadas que antes não existiam, pudins no roupeiro, cadernos espalhados,
meias sujas e roupa pelo chão. Bem, amanhã será o último dia de Dezembro, depois será ano novo.
Será o primeiro ano novo nesta casa, será a primeira vez que as coisas estão calmas, será a primeira
vez que eu peço ao céu para voar, por mais alto que seja o prédio. Será a primeira vez para dizer bom
ano casa velha, bom ano casa nova, bom ano quarto novo, bom ano meias sujas, bom ano dedadas,
bom ano à mãe que anda muito chateada, bom ano ao pai, que continues com muito trabalho e um
bom ano para mim, que sempre cresci alguma coisa.
Ana Pinto, 6ºE

Informação:

Portal da Gafaria

Pensando no AMBIENTE e não só… atendendo que grande parte dos alunos já possui
computador, que as escolas do Agrupamento estão prestes a ter acesso à NET, o grupo
das professoras bibliotecárias, com aprovação do Conselho Pedagógico e da Direcção,
aventurou-se a colocar o jornal em formato digital, com o imprescindível apoio dos professores responsáveis pela página Web do AVEOS.

(Portal Medieval)

Aqui fica o nosso mais caloroso agradecimento à Câmara Municipal de Setúbal, pois foi
graças à sua colaboração, que até à data, a nossa Comunidade Escolar pôde ler o jornal
em suporte papel.

Por fim, bem hajam a todos os que nele cooperam, partilhando saberes… novidades… incentivando o gosto pela leitura e escrita, através dos seus artigos.
Grupo das BE

Situado na
Av. Manuel Maria Portela
em Setúbal

