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Editorial 

 Descobre o local  

 

Somos professores… 
 

Somos professores, não somos deuses, nem heróis. Não temos todas as alavan-

cas para o sucesso, mas são ainda nossas muitas das ferramentas que servem 

para ajudar a construir sonhos. 

Queremos ajudá-los a erguê-los. 

Entregam-nos a matéria-prima, matéria-prima que saiu das ruas e das esquinas 

de um bairro que tem a 

mais bela vista da cidade. 

Depois… é nossa missão aju-

dá-los a crescer. 

Deram-nos cor... nas salas, 

no recreio, nos jogos de 

futebol, nas festas da 

escola, nos trabalhos, nas 

visitas de estudo, no dia a 

dia. Talvez ainda não saibam, mas andam a construir um tesouro. Esse que é 

feito de partilha, de tolerância, de cor, muitas e tantas cores. 

São e fazem-nos mais ricos por isso, porque são diferentes, porque não são 

iguais, porque falam muitas e outras línguas. Porque se unem na diversidade. 

Porque do diferente nasce o mais e o melhor. Porque crescem a saber que o 

mundo é assim, tal e qual os pátios da escola, apenas em tamanho XL. 

Quando entramos na Bela Vista é isso que vemos. Um colorido emaranhado de 

jovens. A nossa escola é feita dessa diversidade que, nos desafia e nos enri-

quece a cada dia que passa. Os nossos alunos aprendem, a usar a diferença 

como força e nunca como fraqueza. Aprendem a retirar o melhor daquilo, que à 

partida, até os poderia dividir: a cor, a língua, a raça, a nacionalidade, a etnia.  

Misturam-se e misturam tudo o que não é igual. Colidem, divergem, convergem, 

avançam, fortalecem, crescem. 

Mandela disse um dia "Ninguém nasce a odiar outra pessoa pela cor da sua 

pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem 

ser ensinadas a amar." E que melhor lugar do mundo para o ensinar senão uma 

Escola?                                                              Simone Silva Oliveira 

Monumento ao Golfinho Roaz-Corvineiro 

símbolo  da cidade de Setúbal 
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EB1/JI do Faralhão 

No jardim de infância do Faralhão continuamos a aprender 

sobre o mar… 

Desta vez experimentámos fazer uma viagem no barco catamaran 

até à praia de Troia. 

Nas viagens, ida e volta, observámos a beleza do Rio Sado, da ser-

ra da Arrábida, da cidade de Setúbal e da península de Troia. Como 

pretendíamos, descobrimos para além do catamaran, outros tipos 

de barco:  navios, barcos de pesca, de recreio e o ferryboat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A viagem suscitou a seguinte questão: 

Será que no mar também existem regras de trânsito/navegação? 
Continua 



Página 3 

EB1/JI do Faralhão  
Continuação 

Ela explicou-nos o que é 

uma Carta Náutica e... 

...fizemos um jogo, no qual fomos faróis e bóias, para aprender as 

regras e sinais de navegação 

No dia 19 de Junho, 

vamos aprender ainda 

mais, com a visita ao 

Museu da Marinha e à 

fragata D. Fernando II 

e Glória... 
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EB1/JI do Faralhão  

Vestidos a rigor, fazendo jus ao tema Mar, as salas do Pré-escolar par-

ticiparam, de novo, nas marchas populares juntamente com os mais 

crescidos da nossa escola e da escola eb1 nº1 do Faralhão.  

Fica, como nota, um agradecimento muito 

carinhoso às mães/amigas que proporciona-

ram o registo fotográfico. 

Grande festa! 
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Título do bloco interior 

EB1/JI  do Faralhão 

 

A turma 11 da EB1/JI do Faralhão, andou a semana toda a trabalhar no tema “Internet segu-

ra”. 

O trabalho desenvolvido passou pela observação de vídeos, resposta a questionários e deba-

tes. 

O trabalho realizado foi dentro da turma e com a turma 8.  

Contámos, também, com a colaboração dos familiares: 

- Escrevemos textos em família. 

- Respondemos a questionários. 

- Participamos nos debates. 

Depois de respondidos, trabalhámos 

os dados dos inquéritos e ficámos 

satisfeitos com os resultados. 

Toda a turma respondeu correta-

mente às questões! 

Nos inquéritos feitos em família apenas tivemos que desmistificar o conceito de que TODA 

a informação é verdadeira… a Net não é, pois, uma enciclopédia em que tudo o que 

nos é dito está correto! 

Parabéns a TODOS! 

Mas o pai do Valter, o Élio, falou-nos, 

ainda, de como a net pode ser nossa 

amiga…ela facilita-nos muito a vida 

desde que seja BEM utilizada. 

Queremos agradecer a proposta da 

professora Ana Fortuna, neste mundo 

atarefado que vivemos, o seu convite 

veio trazer-nos uma pausa para refle-

tirmos e nos unirmos, mais uma vez, 

em família!  

Todo este trabalho de partilha de informação serviu para crescermos informados e 

estarmos mais atentos aos perigos do uso abusivo da Net 
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EB1/JI do Faralhão 

Imagem de fundo recolhida em: http://camillasantosdesigner.blogspot.pt/search/label/fundo%20do%20Mar 

A turma 11 da EB1/JI do Faralhão, tem 

um projeto de sala chamado “Ler +”. Este 

ano dedicado ao mar, explorámos, na inte-

gra, a obra “A Menina do Mar”.  

Já terminámos… e na sexta feira, dia 26 de 

abril, fomos TODOS ao fundo do mar e 

demos um final diferente à história! Ou 

melhor, continuámos a história… 

Este foi o resultado do nosso trabalho! 



As nossas sugestões: 

O que achámos da atividade: 

Página 7 

EB1/JI do Faralhão   
No dia 14 de maio de 2013, a nossa turma fez uma atividade divertida que queremos partilhar. 

Chama-se “Poesia a metro”… 

A nossa professora, Vanda Alves, mostrou-nos uma forma diferente de ler poesia. 

A poesia escolhida foi “Figuras, figuronas” da autora Maria Alberta Menéres. 

Foi assim: 

Pela nossa mão passou um 

novelo… dentro desse novelo 

estava escrita a poesia! 

À medida que íamos lendo os 

versos íamos medindo, com as 

nossas réguas, o pedacinho 

que nos calhou! 

Adorámos e o resultado foi 

aproximadamente 11metros 

de poesia! 

No final avaliámos a atividade e demos sugestões! 

“Eu achei esta atividade divertida.  Foi uma experiência 

diferente. Gostei muito da parte de medir o pedacinho 

de poesia!” Marco 

“Acho que foi divertida e gostei muito da parte de medir o 

pedaço de poesia” Francisco 

“Eu adorei a atividade porque foi muito divertida” Tomás 

“Devemos treinar mais o que são figuras geométricas e sólidos geométricos” Marco 

“Como serviu de revisões devemos rever as coisas assim” Francisco 

“Devemos fazer isto mais vezes” Tomás 

“ É muito bom fazer estas coisas, porque também aprendemos muito” Lara 
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EB1/JI do Faralhão  

Turma 11 
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EB1/JI do Faralhão 

Dia  4 de junho, terminámos mais um trabalhinho que 

desenvolvemos ao longo do ano. 

Num ano que dedicámos à Matemática, 
construímos as 4 estações… 

Eis o resultado… 

Nos “bastidores” da primavera… 

Nos “bastidores” do verão… 

Nos “bastidores” do outono… 

Nos “bastidores” do inverno… 

Turma 11 
Isto é Matemática!!!  
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EB1 nº1 do Faralhão  

Os alunos de 3º e 4º anos da turma da profes-

sora Adelaide Fernandes aceitaram o desafio 

que lhes foi colocado pelas professoras biblio-

tecárias - participar no concurso LEITURAS, 

no Escalão A, a convite das professoras biblio-

tecárias da EB2,3 Lima de Freitas. Com o apoio 

da professora leram e trabalharam o conto “O 

rato de Alexandria” do livro “O livro que falava 

com o vento e outros contos” escrito por José 

Jorge Letria. Selecionaram a equipa (Inês 

Pires, Laura Mota e Tomás Martins), respon-

deram em grupo à prova escrita e na prova 

oral, mostraram que sabem ler bem, soletrar, 

dizer os significados, assim 

como os antónimos das pala-

vras propostas… 

No dia 4 de junho represen-

taram o AVEOS, assim como 

a turma 22 da professora 

Helena Romano, na prova final 

que se realizou na Biblioteca 

Municipal de Setúbal e fica-

ram em 4º lugar. 

 

 

 

 
 

 

 Parabéns! 
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EB1 nº1 do Faralhão 

No último dia de aulas, festejámos os Santos Populares. Já é uma tradi-

ção! 

Esta foi a marcha da nossa escola. Desfilámos na Cooperativa do Fara-

lhão. Foi muito aplaudida. Os nossos pais gostaram muito. Até publicaram 

no Facebook!  

Um VIVA à D. Antónia, às professoras, aos alunos e pais, pelo excelente miminho  

que ofereceram ao Faralhão. Tanta cor e alegria! Parabéns!                                      
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EB1 nº2 do Faralhão 

A turma 4 da Eb1 nº 2 do Faralhão  comemorou mais um dia do AEC Day.  Trabalhá-

mos com a professora Lídia Machado da atividade de Inglês. Na aula anterior ouvi-

mos e explorámos a história do Polvo Coceguinhas. Nesta aula, começámos por pin-

tar o fundo do mar! 

Depois enfeitámos os seus habitantes. 

Fizemos, peixes, cavalos-marinhos, pol-

vos, entre outros utilizando diversos 

materiais, como por exemplo: cápsulas de 

café para a  

tartaruga…  
As bolinhas para o polvo... 

As aparas dos lápis de cor para o peixe… 

Mais cápsulas…. 

E o painel do fundo do mar ficou com alguns 

habitantes. Mas atenção que ainda não está aca-

bado!  

Obrigada professora Lídia pela preciosa ajuda. 

T 

U 

R 

m 

a 

 

4  
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EB1 nº2 do Faralhão 

Com a chegada da Primavera andámos a 

embelezar a escola: pintaram-se pneus e plan-

taram-se   florzinhas.  Ficaram uns lindos can-

teiros!! 

Até o monobloco, onde é a nova Biblioteca 

Escolar teve direito a flores… 

E no dia do projeto  para finalizar este ano, pintámos o muro 

da frente da escola; foi um trabalho que adorámos realizar, onde tivemos a colabo-

ração de familiares e da Escola Segura.  Oram vejam só … 

E cá estão o polvo, a car-

pa, a tartaruga,… das his-

tórias que trabalhámos ao 

longo do ano (“O polvo 

Coceguinhas”, “O segredo 

do rio”, “A menina do 

mar”) e outras mais. 
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EB1 das Manteigadas  

Nós fomos visitar o Aquário Vasco da Gama, no dia 30 de janeiro de 

2013. 

Fomos com a outra turma da nossa escola no autocarro da Câmara Muni-

cipal de Setúbal. 

Passámos na ponte 25 de Abril. A primeira paragem foi no Aquário Vas-

co da Gama para lanchar no jardim, onde havia um tanque com peixes 

muito grandes. A seguir entrámos no edifício onde observámos os seres 

marinhos, uns vivos e outros embalsamados ou construídos com mate-

riais especiais. Observámos baleias, peixes de muitas espécies e muito 

coloridos, leões-marinhos, tartarugas, tubarões, focas, lontras, polvos, 

lulas, pinguins, garças, búzios, mexilhões, caranguejos, estrelas-do-mar, 

anémonas, etc. Depois almoçámos e brincámos no Jardim de Belém. Por 

fim regressámos às Manteigadas, muito felizes! 

Estão espetaculares, verdade? 

Na sala de aula, a professora Céu propôs-nos um desafio de expressão 

plástica.  

Apreciem alguns dos nossos trabalhos: 

Continua 
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EB1 das Manteigadas  

Como dois alunos não puderam realizar a visita de estudo fizeram uma 

pesquisa sobre o Aquário Vasco da Gama: 

 

O Aquário Vasco da Gama fica localizado no distrito de Lisboa. Foi o rei 

D. Carlos que mandou construir este aquário com o nome do navegador 

que descobriu o caminho marítimo para a Índia - Vasco da Gama. Lá pode-

mos ver espécies raras de peixes de água doce e de água salgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-aquario-vasco-da-gama-16600 

No Museu estão animais embalsamados, aves e mamíferos marinhos. 

 

 

 

 

 

 

      Texto realizado por Abílio e Carlos Joaquim 

Continuação 
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EB1 das Manteigadas  

A nossa horta 

Realizámos a nossa horta com a ajuda da dona Eliete, uma vizinha e amiga 

da nossa Escola, que nos ofe-

receu as plantas e as semen-

tes que ela própria cultiva: 

couves, tomates, abóboras, 

alfaces, beringelas e coentros. 

Com ela, aprendemos a plan-

tar, a semear, a regar, a 

sachar e a mondar!... 

Mais tarde, plantámos uma 

macieira no pátio, oferecida 

pelas estudantes estagiárias, da E.S.E. de Setúbal. Agora estamos a 

regá-la e a cuidá-la com muito carinho. 

Pintura Mural 
 

Participámos na atividade de escrita criativa 

“Escreve… e Conta” promovida pela BE, inspi-

rados no tema Mar, proposto pelo PNL para a 

semana da leitura. 
 

Iniciámos o trabalho de escrita e reescrita 

na turma do 1º e 2º anos, ao qual a turma do 

3º e 4ºanos deu continuidade… Fizemos belas 

ilustrações e construímos um livro para a nos-

sa biblioteca de sala de aula. Por fim, a partir 

das ilustrações fizemos uma “pintura mural” 

na parte interior do muro da escola, com a 

participação das professoras Susana e 

Raquel, das Atividades de Enriquecimento 

Curricular. 
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EB1/JI de Setúbal 

Na Semana da Leitura, semana dedicada ao mar, a Pré foi à biblioteca 

da escola ouvir e explorar o conto “O 

polvo Coceguinhas” e ver um Power-

Point sobre animais marinhos.  

Apreciem a sala 60, da educadora Cristina, 

em momentos de criação... 

Já na sala deram vida ao seu 

polvo Coceguinhas... 



EB1/JI de Setúbal 
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EB1/JI de Setúbal 

No dia 19 de Abril fomos à horta, 

com a professora Clarisse, tirar as 

ervas daninhas e regar. 

Na horta vimos cebolas, melancia, 

morangos, tomateiros e  cenouras. 

 
 

Gostámos muito de tratar da horta e 

ficamos à espera da próxima visita. 
 

 

Madalena Diogo, Leonel Martins,  

Délio Vale, Isa Mara Barão 

                      Turma 49 – 1ºano 

No dia 23 de Abril, Dia Mundial do Livro, participámos na “Marcha pela 

Leitura”. 

Saímos da nossa escola com uma faixa na mão, dedicada à leitura – “Ler 

é crescer”, e fomos até ao Parque Verde da Bela Vista. 

Quando lá chegámos fizemos uma 

roda para ouvir duas histórias, con-

tadas por dois alunos da sala da pro-

fessora Rute. 

De seguida viemos novamente para a 

escola. 

Esta turma gostou muito de desfilar 

com a faixa e de estar no parque.                                 
      

  Turma 49 – 1º ano 
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Título do bloco interior 

EB1/JI  de Setúbal 

 

O passeio realizou-se no dia 12de abril, algumas turmas foram 

da parte da manhã e outras da parte da tarde. 

A minha turma foi da parte da tarde, fomos almoçar à escola e 

de seguida fomos apanhar o autocarro ao pé da escola sede. 

Antes de irmos para o barco fomos visitar a Serra da Arrábi-

da, aprendemos os vários nomes de diversas plantas e árvores. 

De seguida fomos direitos para o barco, lanchámos, vimos o 

mar e depois fiquei de castigo porque andei a correr dentro do 

barco e depois fui à casa de banho e espreitei o mar pela jane-

la. 

Foi muito divertido, para a próxima prometo comportar-me 

melhor.                                        Beatriz Paulino -3º ano - turma 41 

Imagem recolhida em: http://sergiocruises.blogspot.pt/2008/06/navio-vora-em-cacilhas.html 
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Título do bloco interior 

EB1/JI  de Setúbal 

   Os professores das Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC) de Música - Jorge Santos e Ália Oliveira, em parceria com as pro-

fessoras das turmas 43 e 44, e respetivas turmas, criaram a letra para o 

tema “apresentado na 3ª Edição do Festival de Música de Setúbal. A 

música foi composta pelo professor Jorge Santos e a orquestração ficou 

a cargo do professor Carlos Xavier (da ESE de Setúbal). 

No dia 18 de maio alunos das turmas 38 (Susana Pereira), 43 (Rute Perdi-

gão) e 44 (Paula Saraiva) interpretaram o tema no Fórum Luísa Todi e foi 

um sucesso… 

A 

Um, dois, três, ligo a internet. 

Um, dois, três, ligo a internet. 

Quando estou sozinho 

Comigo ninguém se mete. BIS 

B 

Escreve a pass, faz login 

Deixa o Windows carregar 

Estou no sapo a navegar 

Pois eu quero é teclar. 

B1 

Um e-mail pus-me a escrever 

P´ra um amigo enviar 

Só com muita segurança 

Visto eu ser uma criança. 

Refrão 

A mexer sempre a aprender 

Gostos a não perder 

É divertido comunicar 

Sempre a estudar. BIS 

SEMPRE A APRENDER 

A1 

Um, dois, três, ligo a internet. 

Um, dois, três, ligo a internet. 

Quando estou sozinho 

Comigo ninguém se mete. BIS 

B2 

Com o Youtube no ar 

Estamos todos a dançar 

Comunicar e aprender 

Nada temos a perder 

B3 

Todos juntos a falar 

Com o skype queremos estar 

Com o Google navegar 

Assim vamos pesquisar 

Refrão 

A mexer sempre a aprender 

Gostos a não perder 

É divertido comunicar 

Sempre a estudar. BIS  

P

A

R

A

B

É

N

S 

 

A 
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O
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! 
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Os alunos da turma 42 cons-

truíram uma poesia ao estilo 

de um dos poemas do livro 

“Aquela nuvem e outras” - 

“Frutos” do autor Eugénio 

de Andrade. 

 

 

Os Frutos 

Bananas, ananases, mangas, 

dióspiros, uvas, melões, 

papaias, romãs, tomates, 

Ó música dos meus gostos, 

pura sensação da frescura; 

deixai-me agora falar 

do fruto que prefiro, 

pelo sabor, pelo suspiro, 

pelo sumo fresquinho: 

dióspiro, dióspiro.  

FRUTOS 

 

Pêssegos, peras, laranjas, 

morangos, cerejas, figos, 

maçãs, melão, melancia, 

ó música de meus sentidos, 

pura delícia da língua; 

deixai-me agora falar 

do fruto que me fascina, 

pelo sabor, pela cor,  

pelo aroma das sílabas: 

tangerina, tangerina. 



EB1/JI de Setúbal 
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A nossa escolaA nossa escolaA nossa escola   
 

Na nossa escola, 

Todos esperam pela ginástica. 

E também 

Pela expressão plástica. 
 

A nossa escola, 

Tem alunos inteligentes. 

Com muito 

Boas mentes. 
 

A nossa escola, 

Tem doze salas. 

Muitas delas 

Como dezanove malas. 
 

A nossa escola, 

É da Bela Vista. 

Todos nós 

Gostamos de comer tosta mista. 
 

João Pedro Ventura Branco  

O peixe-dourado 

 

O peixe-dourado  

Vive no rio Douro 

Que brilha como ouro 

 

O peixe-dourado 

É muito comilão 

Só quer comer pão 

 

O peixe-dourado 

Adora saltar 

Com os amigos rebolar 
 

 Gerson Emanuel Lopes Pereira  
Turma 44 
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Título do bloco interior 

EB1/JI  de Setúbal 

No âmbito do Projeto “Setúbal Mais Bonita”, da Câmara Municipal de 

Setúbal, desenvolvemos este ano um trabalho de embelezamento da nos-

sa escola que consistiu na pintura de um jogo no logradouro. Iniciámos 

este trabalho no dia 5 de maio. A pintura foi realizada pela turma 38, da 

professora Susana Pereira, em conjunto com os alunos da Unidade de 

Multificiência.  

Mas... qual foi o jogo esco-

lhido? 

Pois, o Boccia. Como já 

sabem, os alunos da Unida-

de, frequentemente, com a 

companhia de várias turmas, 

praticam este desporto 

adaptado semanalmente. 

Assim, a definição perma-

nente de um campo de Boc-

cia no nosso recreio facilita 

esta atividade, e permite que qualquer aluno, ou grupo, possa praticar o 

desporto numa qualquer hora que lhe seja conveniente.  

Vejam as imagens da árdua tarefa que foi a pintura de um campo tão 

grande!  

Unidade de  

Multidificiência 



Página 26 

Título do bloco interior 

EB1/JI  de Setúbal 

Este ano foi a vez de embelezar-

mos o recreio, de modo mais funcio-

nal e atrativo para as crianças. De 

facto, foram eles, por meio de vota-

ção, que decidiram quais os jogos 

que gostariam de pintar no espaço 

do recreio. Assim puseram mãos-à-

obra e como pintores deram cores 

chamativas ao espaço exterior, que 

despertaram olhares sorridentes de 

todos na comunidade educativa. Na 

verdade, são muitos os momentos em 

que os alunos, seja no intervalo da 

manhã, no período do almoço, ou no 

recreio da tarde, brincam divertidos 

nos jogos, nos quais eles próprios 

foram parte ativa e interventiva. 
 

E Setúbal... e a EB1/JI de Setúbal ficou mais bonita! 
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Título do bloco interior 

EB1/JI  de Setúbal 

No Dia da Família, na EB1/JI de Setúbal, os familiares dos alunos das 

turmas 43 e 44 junta-

ram-se, organizaram-

se e em articulação 

com as professoras 

titulares de turma, 

dinamizaram de forma 

natural e significativa 

a relação escola/

família, com um lanche

-convívio, jogos mate-

máticos e atividades 

lúdico-desportivas no 

recinto escolar. Foram 

momentos muito diver-

tidos, de partilha! 

Todos gostaram e será uma experiência rica a repetir! 



Página 28 

Título do bloco interior 

EB1/JI  de Setúbal 

Foram diversos os momentos, 

as atividades nas quais partici-

pámos na escola sede: A 

“Semana das Ciências Exatas”, 

a “Sala Júnior”, o “Corta-

Mato”, o “Torneio de Futsal”, 

entre muitas mais... Tenham 

estas sido lúdico-desportivas, 

de caráter científico, pedagó-

gico, de pura diversão, partilha 

de conhecimentos, articulação 

de ciclos... Na verdade, foi sempre divertido e fez parte do nosso cres-

cimento pessoal e educativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

A EB1/JI de Setúbal participou no tor-

neio de Futsal com motivação não de 

vencer, mas de mostrar a sua dedicação 

por fazer bem. Foi bom e ainda trouxe-

mos medalhas, mais um motivo de orgu-

lho! 
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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 foto-

grafias… 
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Continua 

Rik e Rok Rik e Rok Rik e Rok “Operação conta“Operação conta“Operação conta---gotas”gotas”gotas”   
 

Nós somos um grupo de alunos do 3ºano da turma dezassete. 

A nossa professora Marisa Aniceto mais uma vez desafiou-nos a participar no 6º con-

curso escolar Rik e Rok pois temos participado nesta iniciativa nos últimos dois anos. 

Este ano a temática a trabalhar era a cooperação pela água tema que consideramos 

bastante importante. Fomos então investigar na nossa escola se o uso da água estava a 

ser o correto.  

Através das observações que levámos acabo durante algumas semanas, verificamos o 

seguinte: canos da casa de banho furados sempre a deitar água; autoclismos com 

água sempre a correr; alunos que deixam as torneiras abertas com bastante fre-

quência; sistema de rega mal regulado que molha o chão em vez da relva.  

Em conjunto resolvemos trabalhar para modificar esta realidade assim surge a nossa “ 

Operação conta - gotas “ que pretendia contribuir para encontrar ou sugerir soluções 

para a correta utilização da água na nossa escola e na comunidade. 

A temática da correta utilização da água é de extrema importância. Não poderíamos 

viver sem ela, todos devemos ter alguns cuidados para a não desperdiçar nem poluir. 

Assim sendo resolvemos elaborar um panfleto que irá ser distribuído às famílias dos 

alunos da nossa escola com dicas e conselhos da boa utilização da água. Também elabo-

rámos uma carta a ser enviada à nossa autarquia dando conhecimento das situações 

incorretas de utilização da água na nossa escola e que podem ser corrigidas. 



Página 31 

EB1 nº 5 de Setúbal 

Após este trabalho metemos mãos à obra e fizemos bastante 

pesquisa sobre a água e a sua utilização ao nível mundial. 

Quanto mais sabíamos sobre a forma como a água é usada no 

mundo mais chocados ficávamos. Começamos então a pensar 

em formas corretas do uso deste recurso tão precioso e 

coletivamente elaboramos/registamos um conjunto de frases 

sobre a adequada utilização da água. Entretanto começamos 

a ponderar qual a melhor maneira de elaborarmos o nosso 

“manual” sobre a correta utilização da água. Foi então que a 

nossa professora sugeriu que utilizássemos o sistema de linguagem SPC pois a nossa 

turma comportar um aluno com Necessidades Educativas Especiais que através deste 

tipo de linguagem conseguiria “ler” interpretar as nossas mensagens. 

Resolvemos fazer um convite à sala de multideficiência da nossa escola de forma a 

darem-nos algum apoio na realização do manual “ Operação conta-gotas” pois como já 

referimos tivemos a ideia de utilizar o sistema de linguagem SPC (Símbolos Pictográfi-

cos para a comunicação). A decisão de utilizar este tipo de linguagem mais simples utili-

zando imagens, na nossa opinião, será uma boa maneira de que a mensagem contida no 

nosso livro chegue a todas as crianças pois nós somos o futuro. Seremos nós que tere-

mos de ter uma visão mais responsável das questões ecológicas. 

Continuação 

Na realização deste trabalho contámos com a colaboração direta e bastante preciosa 

do Técnico da Terapia da Fala Pedro Martinho que foi quem traduziu as nossas frases 

para este tipo de linguagem. Depois, em sala de aula, com o auxílio da nossa professora, 

procedemos à montagem do nosso manual e elaborámos este texto coletivo. 

No dia 14 de maio entregámos o nosso trabalho em mãos aos fantásticos RicK e RoK que 

nos visitaram na escola. Com a nossa participação neste concurso a nossa escola benefi-

ciou de uma fantástica peça de teatro sobre a importância do uso adequado da água. 

Turma 

17  
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Continuação 

Como resultado do concurso um 1º lugar.  

E no dia 13 de junho foi uma loucura, o Rik e o Rok apareceram na sala de 

aula com os prémios: um livro para cada aluno, com todos os trabalhos 

concorrentes - arrumados de acordo com o resultado do concurso e 

jogos… Maravilha! 

Obrigado Jumbo! 

Obrigado 

Rik e Rok! 
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No dia 9 de Maio fomos visitar o planetário e aprendemos que: 

Um conjunto de estrelas é uma constelação. (A) 

As estrelas fazem desenhos no céu. (M) 

A Estrela polar indica o norte. (M) 

Vimos a ursa maior e a ursa menor. (D) 

O sol é uma estrela. (A) 

A terra é um planeta. (L) 

A terra roda a volta do sol. (D) 

Todos os planetas giram à volta do sol. (A) 

Sala do Pré-Escolar  
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Amigos, 

Vou contar-vos a emoção vivida no passado dia 14 de maio com a turma de 

PCA da EB1 nº 5 de Setúbal na participação no projeto “Sala Júnior”: O ner-

vosismo era grande: “Vamos assistir a uma aula? Para o ano vamos ficar na 

mesma sala?”. Depois foram ao gabinete da direção, ui uma visita especial 

com direito a prenda e tudo! 

Também foi com muito entusiasmo que assistiram à exposição na BE de tra-

balhos e fotografias dos colegas. “Eu quero ir para costura”, “ Eu para car-

pintaria, tenho um tio que é carpinteiro”. “Olha o meu primo!”,” Olha o meu 

irmão!”. 

E na aula do professor Helder com as mãos na massa, (desculpem… no bar-

ro), como os olhinhos brilhavam ao ver os colegas dar vida àqueles pedaços 

em bruto. 

Foi uma manhã bem animada em que nem o rancho faltou. Não, não é esse 

que estão a pensar…é um cozido de grão com carnes, humm!! Estupendo! 

Um obrigada a todos os que proporcionaram uma manhã para mais tarde 

recordar, em especial à malta da turma 19. 
                                                                                                                                               A Coordenadora de Escola 

                 Isabel Cunha 



No horizonte o sol começa a nascer 

Os raios de sol espalham-se sobre o mar 

Como se um dragão tivesse lançado sobre as 

águas 

Um fogo intenso que não pára de brilhar! 
 

Na praia de areia dourada vejo búzios, 

lindas conchas e uma estrela-do-mar. 

O sol aquece cada vez mais, queimando a pele 

O mar azul e fresco chama-me… não posso mais… 

Vou mergulhar! 
 

No fundo do mar os corais e as algas escondem 

lindos peixes de todas as formas e cores, 

prateados, azuis, vermelhos, lisos ou às riscas 

enchem os mares nadando entre as suas flores 

Página 35 

EB1 nº 5 de Setúbal 

Tudo isto eu vi lá no fundo 

Mas à superfície tive de voltar 

Eu não tenho guelras, eu não sou um peixe… 

Preciso de ar para respirar. 

 

Deitei-me na areia, peguei num búzio 

Encostei-o ao ouvido para ouvir 

O som das maravilhosas ondas cheias de espuma 

E em breve comecei a dormir… 

Turma 29  
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As formigas 
 

Na sexta-feira, quando eu ia para casa, encontrei umas formigas que 

viviam sozinhas. Será que elas vivem num formigueiro? Eu não sei, mas vi-

as a passear sozinhas na rua. Elas eram tão bonitas! Eu pus-me a obser-

var o que elas faziam. 

Então, eu vi as formigas a trabalhar muito, elas carregavam migalhinhas 

de pão nas costas e subiam e desciam pelas flores do jardim.  

Será que as flores têm migalhinhas de pão? Eu penso que não, deve ter 

sido alguém que sacudiu a toalha da mesa do almoço e as migalhinhas caí-

ram para as flores. 

Por fim, eu fui-me embora e as formigas continuaram a trabalhar, a tra-

balhar…     

Texto da Marta,  

enriquecido pela turma 27 

Gostas de formigas?  Queres obter mais informação sobre estes seres 

vivos? 

Visita o site e aprende mais : 
http://www.youtube.com/watch?v=mqK6gGueRPQ&list=PLCD6E1DED6DF9CF06 

Onde podes ver filmes  da autoria de Wolfgang Thaler, legendados por 

Gilson Gama.                                                                      



Mais trava-línguas em: 

 

 

Também te podes divertir em:  
 

http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/trav-linguas.htm 

http://kids.sapo.pt/ 

http://www.seguranet.pt/blog/ 
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Diverte-te com estes Trava-línguas   

O tempo perguntou ao tempo 

Quanto tempo o tempo tem. 

O tempo respondeu ao tempo 

Que o tempo tem tanto tempo 

Quanto o tempo o tempo tem. 

 

O doce perguntou ao doce 

Qual era o doce mais doce 

O doce respondeu ao doce 

     Que o doce mais doce 

    Era o doce da batata-doce. 

 

Recolha realizada pela turma nº27   

http://www.alzirazulmira.com/trava.htm 

http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/trav-linguas.htm 
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Hoje nós fomos ao mercado 2 de abril. No mercado 2 de abril fizemos 

um jogo sobre a alimentação saudável. 

A senhora do projeto explicou o jogo e deu coletes de várias cores 

para formar as equipas. 

O jogo foi no chão, com um tabuleiro gigante, onde cada menino lança-

va o dado e avançava as casinhas. Para avançar cada menino tinha que 

responder a perguntas e a desafios sobre aa alimentação saudável. 

No final, visitámos o mercado: vimos peixe, legumes e frutas. Lanchá-

mos no parque da Lanchoa. 

Nós gostámos da visita. 

Visita de estudo  ao mercado 2 de abril 

Turma 24 – 1º ano  
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Nome da sopa—Sopa de tomate 

Ingredientes: 

600 g de tomate maduros  cortados em quartos  

1 cebola pequena picada 

1 cenoura, sem pele e cortada em círculos  

1 courgette sem pele e cortada em pedaços 

1,5 l de água 

3 ramos coentros 

2 colheres de sopa de azeite 
   

 Modo de preparação:  

Lave e prepare o tomate, a cebola, a cenoura, a courgette e os coentros. 

Num tacho junte água e após ferver adicione os legumes previamente 

cortados e o azeite. 

Quando a  courgette estiver macia, triture os legumes reduzindo-os  a 

puré. 

Tempere com sal e pimenta.  

Sirva de seguida. 

Nome do Aluno: João Paulo 

  

Turma: 27 

  

Nome da Mãe: Sandra 

Imagem recolhida em: http://www.mulherama.com.br/blog/wp-

content/uploads/2011/10/criancas_cozinhando.jpg 
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A AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO (ACT) escolhe a Escola 

Básica 1 nº7 de Setúbal para realizar uma Ação de Sensibilização sobre Prevenção e 

Segurança no Trabalho e para  divulgar outras iniciativas, durante o mês de abril e 

em particular no dia 28 de abril – DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA 

DO TRABALHO, que a Organização Internacional do Trabalho comemora oficialmen-

te em todo o mundo o «Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho», este ano 

dedicado ao tema da Prevenção das Doenças Profissionais. No nosso país a efeméri-

de será comemorada como «Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho» por 

deliberação da Assembleia da República. 

Em Portugal as manifestações previstas por todo o país abriram com uma Sessão 

Pública na Universidade de Évora a 3 de abril. As Doenças Profissionais continuam a 

ser, a nível mundial, a causa principal das mortes relacionadas com o trabalho. De 

acordo com a OIT ocorrem todos os anos 2 milhões e 34 mil mortos devidos a aciden-

tes e doenças profissionais. Por outro lado na EU, para além dos cerca de 6 mil aci-

dentes, temos quase 160 mil mortes por doença profissional. Em Portugal morre uma 

pessoa por dia de acidente ou doença relacionada com o trabalho. 

E porque a ACT quer continuar a promover uma cultura de segurança e investir nas 

empresas e nas escolas, os alunos do 4º ano das turmas dez e treze, assistiram com 

elevada motivação a toda a ação, que para além da projeção de vários vídeos que ape-

lavam para a adoção de elevados padrões de segurança, participaram num concurso de 

desenho, que posteriormente culminou numa exposição. 

O  é a personagem principal de todos os vídeos e que nós muito gostámos !!! 
A ACT ofereceu prémios aos três melhores desenhos e ainda uma oferta simbólica a 
todos os alunos participantes. 
                                                                                            A Coordenadora de Estabelecimento 

     Ana Paula Gonçalves                                     
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A EB1 nº 7 de Setúbal proporcionou a 

todos os alunos uma Visita de Estudo ao 

Zoo de Lisboa no dia 12 de abril. 

O tempo foi favorável, o cumprimento de 

regras e horários foi respeitado. 

Tal como o previsto a visita decorreu de 

forma exemplar!!! De louvar o comporta-

mento dos alunos e o empenho dos profes-

sores e das assistentes operacionais. Como pontos altos queremos salien-

tar: A paisagem sobre o rio Tejo e a cidade de Lisboa, o espetáculo dos 

golfinhos, o almoço-piquenique partilhado, no parque das merendas, o 

passeio no teleférico e o momento do gelado…. 

Vimos muitos animais e dos mais variados 

locais do planeta. Tivemos igualmente tempo 

para brincarmos com os colegas e as professo-

ras. 

Foi um dia inesquecível e muito divertido!!! 

Podemos então continuar!!!! Parabéns para 

todos.  
Texto coletivo da turma 39 - 2ºano, professora titu-

lar de turma Sandra de Jesus e  

 Coordenadora de Estabelecimento Ana Paula Gonçalves 
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Liberdade! 

 

 

Liberdade, liberdade que não existia. 

Pessoas tristes e assustadas 

Em escola separadas. 

 

Homens iam para a guerra. 

Meninos usavam calções.                                       

Mulheres cultivavam a terra e cantavam canções. 

 

Dia 25 de abril chegou. 

A ditadura acabou, 

a liberdade começou. 

 

Pessoas de cravo vermelho na mão, 

como símbolo de alegria no coração. 

 

 

 

                                                                                            

       

       

 

           Turma 23 

Imagem recolhida em:            
                                                                                                      
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/25-abril/ 

Imagem recolhida em: http://querosabertudo-                
                                                                                  
k.blogspot.pt/2012/04/curiosidades-do-25-de-abril.html  
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No dia 8 de março veio cá à nossa escola a 

bióloga marinha Cristina Picanço fazer um 

workshop sobre animais marinhos. 

A bióloga marinha apresentou um PowerPoint 

sobre os golfinhos que vivem no nosso rio 

Sado. 

Neste workshop aprendemos muitas coisas 

novas e interessantes. 

Aprendemos que a orca não é uma baleia mas 

é o maior golfinho do mundo. 

Também aprendemos como os golfinhos respi-

ram, nadam, comem e como se reproduzem. 

Ficámos a saber que existem várias 

espécies e que os golfinhos são ani-

mais mamíferos. 

No fim falámos sobre as ameaças e 

as atitudes que devemos ter para 

ajudar os golfinhos e proteger o 

local onde eles vivem. 

Alunos de CEI e  

profªs de Educação Especial 
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Quermesse 

Olá!                                                                                 

Chamo-me Paulo Santos, tenho 12 anos. Ando na 

escola 2, 3 /S Bela Vista e frequento o 6º C.  

Na semana de 22 a 26 de Abril participei na atividade organizada pelo 

departamento de Educação Especial com o nome de Quermesse. 

Esta atividade teve como objetivo angariar dinheiro para uma visita de 

estudo ao estuário do Sado. Nós queremos ver os golfinhos. 

Gostei de participar nesta atividade porque vendemos quase todas as 

rifas. 

Espero que também tenham gostado de participar nesta Quermesse! 

Até breve! 

            Paulo Santos - 6ºC 
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Caros leitores: 

Na sequência do workshop “Animais Marinhos”, realizado no dia 8 de 

março e também publicado neste jornal, demos largas à nossa imaginação 

e produzimos alguns materiais alusivos ao mar. 

Para tal, reciclámos algumas caixinhas e latas com a técnica do guardana-

po. 

Também utilizámos conchinhas para fazermos uns “espanta-espíritos”, 

como vos mostramos nas imagens. 

Estes materiais foram vendidos na BE da EB 2,3/S Bela Vista, na Semana 

da Leitura, e o dinheiro angariado será utilizado para fazermos um pas-

seio no Rio Sado. 

Agradecemos a ajuda de todos! 

Alunos de CEI e  

Profª Patrícia Rosa 
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Planos Individuais de Transição (PIT) 

Olá queridos leitores! 

O meu nome é Marino Brito, tenho 15 anos e 
moro em Setúbal. 

Ando na escola E B 2,3/S Bela Vista e ando 

no 7º ano turma A nº 22 e tenho uma área 

que se chama P.I.T nos seguintes locais: 

Papelaria da escola às terças - feiras e 

quintas-feiras das 15:20 às 16:50 e às sex-

tas-feiras vou para a Quinta da Serralheira. 

Na papelaria ajudo a Dona Matilde a organizar os materiais e as senhas.  

Na Quinta da Serralheira faço atletismo no Vale da Rosa e à tarde vou 

dar comer aos animais e às vezes vou andar de bicicleta com os meus 

colegas. 

Eu acho que estas atividades são importantes para a minha vida e para o 

meu futuro. 

Com um abraço do vosso amigo Marino Brito. 

Nome: Catarina Isabel Silva Santos 

Ano: 8º Nº: 8 Turma: A 

Local do PIT: Biblioteca Escolar 
 

Olá a todos os leitores! 

Chamo-me Catarina Isabel Silva Santos. 

Tenho 16 anos. 

Estou a fazer o meu PIT na Biblioteca Escolar. 

Trabalho com a professora Ana a dona Celeste e 
outros professores. 

É ótimo trabalhar no computador e ajudar a profes-

sora  Ana. 

   PIT na Biblioteca Escolar 
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PIT na Quinta da Serralheira 

 

O meu nome é Paulino Gomes. 

Tenho 19 anos. 

Estou a fazer o meu PIT na Quinta da Serralheira. 

Ajudo o Álvaro a tratar dos cavalos. 

Gosto muito de ajudar o Álvaro e as outras pessoas. 

 

Chamo-me Miguel Veiga. Tenho 16 anos. 

Estou a fazer o meu PIT no Clube do Ambiente da 

minha escola. 

Ajudo a professora Joana O´Brien à segunda-feira. 

Faço a recolha e separo os materiais para o ecoponto. 

É bom fazer o PIT porque estou a treinar para uma     

                              profissão. 

 

O meu nome é Vera Mendes. 

Tenho 17 anos. 

Estou a fazer o meu PIT na Papelaria da EB 2,3/S Bela 

Vista. 

Trabalho com a dona Matilde à segunda-feira e à sexta-

feira. 

Arrumo os materiais e faço as senhas para almoço. 

É bom trabalhar na papelaria porque aprendo mais coisas para o meu 

futuro. 

PIT no Clube do Ambiente 

PIT na Papelaria 
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No Clube de Físico-química realizámos uma régua do Sistema Solar à 

escala. Executámos este trabalho, todas as quintas-feiras, na Biblioteca 

Escolar. Este trabalho foi feito com base em produções entregues por 

alunos do 7º ano. A nossa professora, Ana Gonçalves, foi um grande 

incentivo para nos ajudar a realizar este trabalho que adorámos fazer e 

já temos novas ideias, em mente, para iniciar um novo. 

Escrito pelas alunas: Ana Rocha; Cláudia Afonso; Inês Pereira; Irina Cos-

ta; Íris Rangel; Joana Manuel e Margarida Luís. 
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No âmbito da “Semana das Ofertas Educativas”, os dias 13 e 15 de maio 

foram dedicados à receção de alunos vindos de outras escolas da cidade 

– Lima de Freitas, Aranguez e Luísa Todi, para usufruírem da atividade 

acionada pela Representante das Ofertas Educativas, a psicóloga Cristi-

na Andrade e o apoio da Direção, com o intuito de promover a Oferta 

Educativa e Formativa do Ensino Secundário no AVEOS. 
 

Passaram pela BE cerca de cinquenta alunos, para apreciar os trabalhos 

criados pelos alunos do AVEOS nos Cursos de Educação e Formação: Car-

pintaria de Limpos, Costureira/Modista, Pintor/Decorador de Cerâmica e 

Práticas Administrativas e... quem sabe nortear futuras opções de vida. 



Para mim “Moda” não significa marca, mas sim a imaginação que cada um 

tem para combinar a roupa…  

Desde pequeno que vivo a sonhar com o mundo da 

moda, com passerelle, com toda a beleza que ela 

envolve, mas... também sei que por trás de tanta 

beleza há um lado negro. Sei que não será fácil 

chegar onde quero, pois a minha família tem pou-

cas possibilidades para que eu frequente uma 

escola de moda, fora de Setúbal. Mas acredito 

que um dia irei chegar onde quero, pois não me 

vejo a fazer mais nada que não tenha a ver com 

moda.  

Eu acho que todos no mundo têm uma oportunida-

de única de fazer o que querem e lutar pelos 

seus sonhos. 

Entretanto vou dando asas à minha criatividade desenhando modelos que 

talvez um dia consiga 

Página 50 

EB2,3/S Bela Vista 

Luís Duarte 
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No dia 21 de Fevereiro de 2013, quinta-feira, o 6ºD foi ao auditório da 

escola ver uma peça de teatro interactivo chamada “Não faças aos 

outros…”. 

A peça de teatro fala sobre um assunto muito falado hoje em dia, o Bull-

ying. Começámos por ver um vídeo com alunos da escola que falavam 

sobre o seu papel com agressores, vítimas e observadores. Depois come-

çámos a conversar sobre, o que se passa na escola, como as vítimas se 

isolam e escondem dos familiares e amigos. Por vezes o Bullying passa a 

Cyberbullying. O Ciberbullying acontece quando um indivíduo recebe men-

sagens e ameaças via internet ou telemóvel. Existem casos em que a víti-

ma passa a ser a agressora para se proteger. Os atores da peça também 

contaram as suas experiências pessoais e como conseguiram ultrapassar 

esses momentos das suas vidas. 

No final da peça os alunos responderam a um Quizz sobre o que tinham 

visto na peça. 

Acho que a peça de teatro interactivo foi uma boa forma de passar a 

mensagem e de falar sobre um assunto tão importante. 

Susana Mendes ferreira 6ºD  

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE – FUNDAÇÃO PORTUGAL TELE-

COM E CARITAS 
NÃO FAÇAS AOS OUTROS…. 

“Não faças aos outros...” é uma peça de teatro que se insere no projeto de res-
ponsabilidade social da Fundação Portugal Telecom – Comunicar em Segu-
rança. 
Comunicar em Segurança é uma iniciativa que pretende sensibilizar a comuni-
dade educativa, sobretudo crianças e jovens para o uso correto e seguro das 
Novas Tecnologias, sobretudo da Internet e dos telemóveis. 
Nesse sentido, foi desenvolvida uma peça de teatro com a duração aproxima-
da de 60 minutos, sobre o tema Cyberbullying que, de uma forma lúdica, junta 
três atores conhecidos, Pedro Górgia, Alexandre Silva e Vicente Morais, para 
falar e refletir sobre este tema tão atual. 

http://www.caritas.pt/setubal/index.php?option=com_content&view=article&id=3568:q-nao-facas-aos-outrosq-peca-de-

teatro-pedagogica-e-solidaria&catid=99:noticias&Itemid=31 
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No dia 30 de maio de 2013, teve lugar na nossa escola sede, a representação de uma peça 

de teatro interativo em língua inglesa, intitulada “Beauty and The Beast” trazida à cena pelo 

grupo de atores da “Avalon Theatre Company”. Este con-

to, publicado pela primeira vez em 1756, faz parte do 

imaginário infantil em geral e dos adultos, em particular. 

Como forma de motivação para a aprendizagem da língua 

inglesa e porque nunca é demais trazer cultura à escola, 

foi esta a peça escolhida para ser representada. Neste 

dia estiveram presentes no auditório da nossa escola, um 

total de 200 alunos do 2º e 3º Ciclos de escolaridade, 

distribuídos equitativamente, em duas sessões.  

Os vários contatos com a companhia de teatro e a arti-

culação de todas as tarefas necessárias a desenvolver entre todos os docentes, foram feitos 

pela professora Eugénia Alexandre, a qual contou com a colaboração dos alunos das suas pró-

prias turmas e com a colaboração dos alunos das turmas das professoras: Amélia Almeida; 

Benedita Vida; Dora Ramos; Cristina Silva; Joana O’Brien; Mónica de Deus e Paula Casimiro. 

Contou ainda com a colaboração das professoras Benedita Vida e Lídia Pereira, para ajudar a 

rececionar os elementos da companhia de teatro. 

Para a concretização efetiva deste evento, ao longo de 4 meses, foram sendo dinamizadas 

algumas atividades, para ajudar a custear os bilhetes dos alunos e diminuir assim o montante 

final a pagar por cada um deles. No dia de S. Valentim, venderam-se bolos, doces e produtos 

artesanais confecionados pelos alunos e respetivos Encarregados de Educação e na Páscoa, 

foram vendidas rifas e sorteado um cabaz repleto de iguarias oferecidas pelos professores. 

O cabaz sorteado foi atribuído a um Encarregado de Educação do Faralhão. 

Como “o sonho comanda a vida”, as professoras de inglês esperam poder continuar a contar 

com a presença anual deste excelente grupo de atores, na nossa escola. 

               Eugénia Alexandre 
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Setúbal, 14 de Fevereiro de 2013  

 

Meu abajur  

 

És o meu Rei da Selva  

O meu primeiro raio de luz  

És o chão, que eu piso 

Meu abajur, és o candeeiro do meu quarto, sempre me iluminas, 

Tu és como o ar que eu respiro, sem ti viva não estou. 

Não posso passar o dia 14 de Fevereiro sem ti. 

P.S. Não te esqueças dos meus morangos tenros e doces como tu. 

Muitos Beijinhos daquela que tanto te ama, 

Do Hotel te escrevo, Big Momma. 

                                                       Margarida Amado 8ºC  

Setúbal, 14 de Fevereiro de 2013  

 

Minha bomboca de chocolate 

 

És o sonho que invade as minhas noites 

Um sol no meio da tempestade 

O calor que me aquece nas noites frias 

Minha bomboca de chocolate, és um doce, és o meu delírio, a minha 

paixão e o meu desejo… 

Dá-me a tua companhia neste dia tão especial. 

Um beijo daquele que tanto te quer 

Do teu amor, queijinho do céu 

                                                           Pedro Robalo 8ºC  
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A rosa mais bela  

Um dia morrerá 

Mas de um verdadeiro amigo 

Jamais se esquecerá 
 

Se num dia de Primavera 

Vires um bando de andorinhas 

Repara bem nelas  

Pois trazem saudades minhas 
 

Vês num minuto cada foto 

É breve a recordação 

Mas recordas os velhos amigos 

E esqueces um pouco a solidão 

O Amor é sentimento 

Uma perfeita canção  

Um acontecimento 

Que sai do coração  
 

Com poesia, expresso 

O que sinto por ti 

Mas não esqueço 

O coração que parti 
 

Deixei-te sozinha  

Deixei-te em vão  

E sei que a culpa é minha 

Não pensei com o coração 

  
            Diogo Correia 8ºC 
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És… 
Dia após dia 

Ano após ano 

Ponho-me a pensar  

Será mesmo que te amo? 
 

Tanto tempo a pensar 

Tanto tempo a refletir 

Comecei-te a amar 

E tiveste de partir 
 

Deixaste-me numa estrada 

Sem princípio nem fim 

Nunca serás tão amada 

Como és amada por mim 
 

Estou acompanhado 

Mas sinto-me sozinho 

Se não estás a meu lado 

Não encontro o caminho 
 

O caminho para a felicidade 

O caminho para a alegria 

O que escrevo é verdade 

E não apenas poesia     

             Margarida Sofia Amado 8ºC 

Imaginação… 
 

Queria fazer um poema sobre o mar 

Depois pensei fazer sobre um rio 

Comecei a pensar 

Mas nada saiu 

 

Voltei a pensar 

Mas a nenhuma conclusão cheguei 

Já vi que para rimar 

Vou ter que aplicar tudo o que sei 

 

Depois fui fazer sobre as estações do ano 

Mas foi um tremendo fracasso 

Ainda pensei fazer sobre o que amo  

Mas já me doía o braço 

 

Moro num bairro social 

Mas não gosto de viver aqui 

Nem num matagal 

Prefiro morar bem longe daqui 

 

Pensei fazer sobre a escola 

Mas acho-a uma maçada 

Prefiro jogar à bola 

E dançar lambada                  

                            Pedro Robalo 8ºC 
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O “Para ti Se não faltares!” é um projeto de capacitação e combate ao absentismo, 

abandono e insucesso escolar de crianças e jovens em risco. A presença do projeto na 

Escola  EB 2/3, S da Bela Vista, define-se sob a forma de atividades lúdico-

pedagógicas diárias, reforçando-se semanalmente os Contratos Sociais previamente 

formalizados com os jovens. 

O projeto atua diretamente sobre os “outputs” comportamentais da vida escolar d@s 

beneficiári@s, contratualizando os objetivos e metas com os mesmos, redução do 

absentismo, redução da indisciplina, optando por criar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento das aprendizagens de uma forma 

lúdica e informal. 

Para tal promovemos um conjunto de atividades 

motivacionais (Futsal, Sabias que?/Jornalismo e 

TIC) com o objetivo claro de desenvolver os out-

puts. No decorrer deste ano letivo as atividades 

de “Sabias que?” e Jornalismo tinham como obje-

tivo trabalhar o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e comunicação matemática bem como as 

competências de escrita. Para tal foram desenvol-

vidos campeonatos de Jogos matemáticos e do desafio da Semana, bem como a edi-

ção de notícias ao longo do ano. Alguns desses trabalhos foram publicados em algu-

mas das edições do jornal “O Benfica”. Em Tic foram concebidas pequenas curtas de 

1 minuto, filmadas e editadas pelos jovens, sobre Segurança online, cujo resultado foi 

a atribuição do 3º prémio pela Fundação PT, onde os vencedores foram premiados 

com uma semana numa colónia de férias na Verdizela. Todas estas atividades foram 

desenvolvidas no espaço da BE/CRE por considerarmos um espaço informal e acolhe-

dor por excelência proporcionando assim uma maior motivação do decorrer das ativi-

dades. 

O sucesso deste projeto prende-se com a 

estreita articulação e relação de proximidade 

desenvolvida com todos os professores e pro-

fessoras da Escola que possibilita uma inter-

venção holística junto dos seus beneficiários e 

beneficiárias. 

Coordenadora do PTF 

Ana Jorge  
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Torneio de futsal 1º ciclo – Estava inicialmente previsto para o dia 

12 de março, mas foi adiado devido às condições climatéricas adversas 

para o dia 6 de junho. Participaram 19 equipas (11 Masculinas e 8 Femini-

nas) de onze turmas das Escolas: EB1 nº 5 Peixe Frito, EB1/JI de Setú-

bal, EB1 nº7 Fonte do Lavra. Os vencedores do torneio foram em Mascu-

linos e Femininos as equipas das turmas 47/50 das professoras Clarisse 

Paulino e Ana Moreira, da EB1/JI de Setúbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneio de voleibol 2º/3ºciclos e secundário – Decorreu nos dias 5,6 

e 7 de junho para os 6º, 9º anos e secundário e nos dias 12, 13 e 14 de 

junho para os 5º, 7º e 8º anos. Os vencedores foram: 5º ano Feminino – 

5ºD; 5º ano Masculino 5ºF. 6º ano Masculino – 6ºJ; 6º ano Feminino – 6ºF. 

7º ano Masculino – 7ºC 8º ano Feminino – 8ºA 9º ano Masculino- 9º E. 

Rute  Estrela 
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No dia 4 de junho decorreu a final do concur-

so LEITURAS, no âmbito do aLer+, na Bibliote-

ca Municipal de Setúbal – atividade dinamizada 

pelos prof’s bibliotecários dos Agrupamentos 

que aderiram.  

De manhã, oito equipas do escalão A de 4 Agru-

pamentos de Escolas (Azeitão, Lima de Freitas, 

Cetóbriga e Ordem de Sant’Iago) e de tarde 4 

equipas do Escalão B dos Agrupamentos 

(Cetóbriga, Lima de Freitas e Ordem de 

Sant’Iago) deram o seu melhor mostrando 

saber trabalhar em grupo na resolução de uma 

prova escrita e na prova oral ler em voz alta 

com entoação, soletrar, dizer o significado e os 

antónimos das palavras que lhe saíram por sor-

teio… Como resultado as turmas 22 e 1, do 

AVEOS, ficaram em 3º e 4º lugares , respetiva-

mente, e o grupo concorrente do 6º I em 1º 

lugar.  

No dia 11, dia foi a prova dos Escalões C e D,  

Parabéns ao Igor Mascarenhas, Márcia Almeida 

e Melliny Fernandes da T22 e à Inês Pires, à 

Laura Mota, ao Tomás Martins da T1,  pelos 3º 

e 4º lugares no Escalão A. Também à Beatriz 

Silva, à Daniela Leonor e o João Oliveira do 6ºI 

pelo 1º lugar no Escalão B e ao João Casalão, 

Pedro Borges e Sara Caldeira do 8ºB pelo 2º 

lugar no Escalão C. 

Que bem representaram o AVEOS!  

Parabéns aos alunos concorrentes e respetivos 

professores, pelo seu empenho e esforço para 

que tudo corresse pelo melhor. Bem-hajam!  
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O AVEOS aderiu à atividade, promovida 

pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas 

Escolares do Concelho de Setúbal, intitula-

da “Setúbal, uma baía a ler!”. 

No dia 23 de abril, “Dia Mundial do Livro e 

dos Direitos de Autor” toda a escola EB1/

JI de Setúbal e as turmas 17, 19 e 28 da 

escola EB1 

nº5 de Setúbal, empenhando cartazes 

que criaram em defesa da leitura, desfi-

laram das respetivas escolas até ao Par-

que Verde da Bela Vista, onde leram para 

quem quis ouvir... 

Foram 

momentos 

de leitura diferentes, enriquecidos por 

uma linda paisagem e um sol maravilhoso… 

um verdadeiro piquenique de leituras! 

As turmas 22 e 31 da EB1 nº7 de Setúbal 

animaram outros locais da cidade decla-

mando poesia no mercado do Bairro da 

Conceição, no posto da GNR, na CGD, na 

Câmara Municipal de Setúbal, na paste-

laria Abrantes e nos correios do Bonfim. 

Ainda alunos de duas turmas da EB 2,3/

S da Bela Vista de Português Língua Não 

Materna (PLNM) concluíram o programa 

comemorativo do “Dia Mundial do Livro e 

dos Direitos de Autor" na manhã de 2 de 

maio com uma sessão de leitura em 

várias línguas durante o percurso pedestre realizado na zona da fortale-

za de S. Filipe. 
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AVEOS participou no 3º Festival de Música pro-

movido pela Câmara Municipal de Setúbal 

A todos os professores, alunos e 

encarregados de educação que 

se empenharam para a excelente 

representação do AVEOS neste 

momento cultural tão marcante 
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O 1º dia da família foi celebrado em 1994 e a data escolhida pela Assembleia Geral 

da ONU foi o dia 15 de maio, preconizando esta para 2013 o tema  

                “Mães e Familiares: Desafios num Mundo em Transformação”.                       

 No AVEOS o “Dia Internacional da Família”, atividade integrada no Plano Anual das 

Bibliotecas Escolares do AVEOS, foi comemorado com um Encontro alusivo ao tema 

“Somos pais… e agora?”, encontro desenvolvido em parceria com a Associação de 

Pais, a colaboração da psicóloga TEIP do Agrupamento e o apoio da Direção. Aberto 

a toda a comunidade educativa. 

Para abordar o tema tivemos como convidado um psicólogo muito conhecido, o Dr. 

Quintino Aires, ligado ao AVEOS através do projeto “Psicoterapia nas escolas” – 

projeto que tem como missão habilitar para aprender.  

Se quiser saber mais sobre o projeto “Psicoterapia nas escolas” , visite o site:  

http://www.quintinoaires.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=37  

Quem assistiu 

gostou… 

 

Para a próxima 

participe! 

http://www.quintinoaires.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=37


Um agradecimento especial a 

todos quantos trabalharam a montar este arraial. Bem hajam! 

Agora é só aguardar pelo próximo...esperando que a Câmara 

Municipal de Setúbal, assim como a Junta de Freguesia de S. 

Sebastião continuem a ser excelentes colaboradores, bem 

como as Associações e Instituições Locais...  
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Avenida Luísa Todi -  Setúbal 

Fotografia da autoria de Francisco M. C. Oliveira 

E assim termina o ano letivo 2012/2013 no AVEOS! Com um arraial 

apresentado pelo Sr. Diretor em parceria com a Joana Tomás, 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, entre-

meada, caracóis, bolos carinhosamente feitos por habilidosas mãos de 

elementos da Associação de Pais do AVEOS, bebidas não alcoólicas,  

rifas, artesanato confecionado pela Associação Cabo-verdiana, e não só, 

pintura facial, exposição de trabalhos dos alunos e ainda cheirosos man-

jericos...   

Que arraial!  


