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de 7 a 14 de Dezembro 

EB1 nº 2 do Faralhão

No dia 26 de novembro de 2018 , a turma 4 da Eb1 do Faralhão 2 , deslocou se às 
Piscinas Municipais das Manteigadas , no âmbito do Desporto Escolar , para iniciação à 
Canoagem. 



Foi uma bela manhã ! Foi uma experiência fantástica  e todos  gostaram 
muito. Aguardamos ansiosamente a repetição !!!

Gratos por nos proporcionarem esta atividade.



 No dia 27 de Novembro o grupo do 1°ciclo da sala 49 deslocou - se à sala do pré 
-escolar 54 onde realizaram actividades em comum.
A sala 1°ciclo apresentou um poema e a sala do pré -escolar apresentou duas lengalengas.  
As crianças participaram com interesse e muito entusiasmo nestas actividades.

A r T I C u l A ç ã o  D A S  T u r m A S  A m I g A S 
EB1/JI SEtúBal



EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
                             “Há                     por toda a  p         ”  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eis as nossas interpretações de algumas das suas conhecidas obras… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A turma 29, da professora Vanda Alves, está a desenvolver um projeto de sala de aula intitulado  
“Há arte por toda a parte”. Este tem como alguns objetivos usar linguagens das diferentes áreas do 
saber, experimentar a leitura de formas visuais em diversos contextos, desenvolver a sensibilidade para 
apreciar a geometria no mundo real … 
Durante este período, foi trabalhado o artista Wassyl Kandinsky. Tem sido uma presença constante nas 
nossas aulas de Matemática e de Expressão Plástica. 

Como não podia deixar de ser, criamos as nossas próprias obras “Ao estilo de Kandinsky”! 



EB1/JI Nº5 SETÚBAL 

DIA DO PIJAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Dia Nacional do Pijama é um dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam 
outras crianças. 

 
Mais um ano em que na nossa escola, crianças e adultos, desde o pré-escolar ao 1º ciclo, 
vestiram o seu pijama e, de forma divertida e cívica, aprenderam a partilhar! 
O Dia Nacional de Pijama é uma iniciativa e marca registada da Mundos de Vida.  
É também uma iniciativa que faz parte da Missão Pijama. 

Este é um dia em que as crianças lembram, a todos, que 
"uma criança tem direito a crescer numa família". 



 
CONHECER SETÚBAL 

 
 
 
 
 
  
 
 

As turmas de 3ºe 4º anos estão a trabalhar em articulação o projeto 
“Conhecer Setúbal- o património histórico-antes e depois”. 

Com a turma 29 foram exploradas as lendas “A origem do nome Setúbal” , 
“A Moura encantada”, “A Nossa Senhora da Arrábida”… 

A professora Helena Teixeira, turma 24, apresentou um powerpoint do livro “Uma viagem ao tempo dos 
castelos” de modo a rever conhecimentos na turma 29 e dar a conhecer outros pormenores da vida no Séc.XII… 
 

Outra atividade realizada pelas turmas, no âmbito deste projeto, foi a Visita de 
Estudo ao Convento da Arrábida, no passado dia 21 de novembro. 

EB1/JI Nº5 SETÚBAL 



EScola BáSIca 1 nº 7 dE SEtúBal

DIA EuropEu DAS líNguAS
No âmbito do Dia Europeu das Línguas (26 de Setembro), os alunos das turmas 

30 e 39 da EB1 nº7 levaram a cabo, com a professora de Inglês, Catarina Rocha, a 
criação da bandeira do Reino Unido, The Union Jack Flag, com tampas. A atividade 
possibilitou fazer uma pequena abordagem cultural e ao mesmo tempo tratar a 
questão da reciclagem. 

Este projeto moroso foi agora concluído e aqui apresentamos o produto final.



EScola BáSIca 1 nº 7 dE SEtúBal

6ª FEIrA Do lAVrA

6ª FEIrA Do lAVrA

Realizou-se no passado dia 30 de 
novembro  a  6ª Feira do Lavra na Escola 
Básica 1 nº 7 de Setúbal.

Lá podias encontrar, objectos usados, 
bons livros, bijutaria variada e bolos !!!!!

Toda a Comunidade Educativa esteve 
envolvida no já habitual salutar convívio.

Agradecemos aos Pais e Encarregados 
de Educação a prestimosa colaboração 
na confeção dos doces.





EB1/JI Faralhão

um SoNho DE NATAl
No dia 04 de dezembro os alunos do 1º Ciclo e do Pré-Escolar da E.B.1/J.I.Faralhão, 

juntamente com a E.B.1 Nº1 do Faralhão e a E.B.1 Nº2do Faralhão, assistiram na 
Cooperativa de Habitação do Faralhão – Bem vinda Liberdade, à peça “Um sonho de 
Natal” por ProtagonizaMagia Associação Cultural.

Uma ternurenta avó Natal, uma pequena Mafalda cujo comportamento não 
fora exemplar ao longo do ano e...uma aventura cheia de música e dança nunca 
esquecendo que o Natal é tempo de mudança e que mudar está dentro de nós e 
não nos outros. 







E como a CULTURA acontece na ESCOLA e fora dela, as professoras Adília Rodrigues, 
Cristina Pimentel, Larisa Guerreiro, Leonor Pita e Sara Pereira, acompanharam os alunos do 7º 
ano a uma visita a Lisboa, no passado dia 23 de novembro.

A visita iniciou-se no Planetário com professoras e alunos confortavelmente instalados em 
cadeirões semideitados a ver estrelas e outros planetas do sistema solar.

Seguidamente, foram soltar boas gargalhadas ao assistirem à fantástica e surpreendente 
adaptação da peça “O Cavaleiro da Dinamarca”, feita pela companhia de teatro EDUCA, que 
os alunos terão de estudar brevemente nas aulas de Português.

O almoço deu-se no próprio Instituto Português da Juventude, onde tinha decorrido a peça, 
e aí houve almoços para todos os gostos: piqueniques trazidos de casa; bolo e sumo adquiridos 
no café ou refeição completa de frango assado e arroz de cenoura.Este momento foi de 
convívio e partilha; fez-se a recolha/reciclagem das palhinhas para o Projeto do Clube do 
Ambiente da escola e houve até um momento de dança em confraternização com colegas de 
uma escola de Leiria, presentes no local.

dEPartaMEnto dE línguaS

V I S I TA D E  EST u D o  A l I S b oA





Saciado e descontraído, o grupo regressou a Belém para uma visita guiada ao Museu Nacional 
de Arqueologia, na qual os alunos puderam rever/consolidar os conhecimentos adquiridos ao 
longo das aulas de História sobre as Civilizações Romana e do Antigo Egipto.

Aqui, mais uma vez, alunos e professoras foram surpreendidos pela aparição “em carne e 
osso” do Deus dos mortos – ANUBIS.

A viagem de regresso foi animada, com música e boa disposição de todos os participantes.



O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência comemora-se anualmente a 3 de dezembro. 
A data tem como principal objetivo a sensibilização para uma maior compreensão dos assuntos 
relativos à pessoa portadora de deficiência e a mobilização para a defesa da dignidade, dos 
direitos e do bem-estar destas pessoas. 

No âmbito das disciplinas de ACJ e Psicologia a turma CEF desenvolveu, com muito empenho 
e responsabilidade, um conjunto de atividades que visaram promover a reflexão em torno da 
deficiência e da desconstrução do preconceito face à mesma. Na biblioteca escolar estiveram 
patentes cartazes com slogans alusivos à diferença e à promoção do respeito pela dignidade 
da pessoa deficiente.

dEPartaMEnto dE cIêncIaS SocIaIS E huManaS/ oFErtaS EducatIvaS

SENSIbIlIzAção pArA A DIFErENçA



Contámos com a animadora sociocultural, Natália Silva, que nos auxiliou na escolha de 
imagens. Alunos de várias turmas foram convidados a assistir aos testemunhos de duas mães 
de pessoas portadoras de deficiência (Joana Santos e Biba Pitta) e à intervenção da professora 
de Educação Especial, Carla Ferro. Seguiu-se um espaço de reflexão e partilha conjunta. Em 
articulação com a Educação Especial os alunos confecionaram bolachas cujo produto da venda 
reverteu a favor da mesma. 

Um agradecimento especial à professora Carla Ferro que connosco colaborou desde o 
primeiro momento. Os alunos procederam, ainda, à venda de ganchos efetuados pela Unidade 
de Multideficiência. Por último, pretendemos criar um espaço para a reflexão individual com a 
projeção da curta metragem “O circo das borboletas”. 



O preconceito é a pior das deficiências, valorize a dignidade 
da pessoa, respeite a diferença, promova a inclusão.



No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Ação 
9 - Geração Sucesso), a Associação de Estudantes, Departamento das Expressões e Escolas 
pertencentes ao agrupamento... decoração de Natal ao rubro!

O Natal avizinha-se!

Todos os anos uma nova decoração e tudo começa a ser ...  

 anIMação SocIocultural

DECorAção DE NATAl Ao rubro







Esta newsletter e números anteriores estão disponiveis no 
modo “flip book” em:  https://issuu.com/aeosantiago/docs 

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores 
também pode ser consultados em: 

http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


