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 Confecionámos bolo-rei 

D i a  D e  R e i s

17
de  18 a 25  de Janeiro 

EB1/JI do Faralhão 



     cantámos as janeiras aos nossos padrinhos

  e às Famílias

E desta forma desejámos, a todos, um Bom Ano!



Projeto Prepriparando 

O Projeto Prepriparando pretende desenvolver um conjunto de atividades preparatórias para a 
entrada dos alunos do pré-escolar no primeiro ciclo. Desta forma, e ao longo do ano letivo, os alunos 
do pré-escolar vão conhecendo a “escola dos crescidos” e onde os colegas mais velhos vão partilhando 
conhecimentos com os seus pequenos amigos. 

As turmas 54 (pré-escolar) e 37 (3ºano) desenvolveram atividades no 
âmbito deste projeto, desenvolvidas no 1º Período, mas que 
partilhamos agora convosco! 

 

Todas as crianças se apresentaram e 
partilharam um pouco de si mesmos, 
dando-se a conhecer. 

 

 Assistiram a um pequeno vídeo com 
uma canção de boas vindas e aprenderam a acompanhar a canção 
através de percussão corporal. 

                                             

 

 

Na área da Matemática 

Os alunos de 3º ano ensinaram os colegas como se constrói um 
pictograma e como se passa de um pictograma para um gráfico 
de barras. 

Os alunos de pré-escolar meteram “a mão na massa” e 
mostraram-se muito disponíveis para estas aprendizagens.  

     

 

 

EB1/JI dE SEtúBal



Em fevereiro celebra-se o São Valentim. Os alunos serão estimulados a escreverem cartas 
de Amor/Amizade aos seus colegas e poderão colocá-las num marco de correio realizado para 
esse efeito. A atividade alarga-se à comunidade escolar.

1. Sensibilização das crianças e jovens para os afetos, respeito e amizade; 

2. Dinamização e decoração do espaço escolar; 

3. Criação de uma dinâmica de grupo positiva entre os alunos, valorizando-se a expressão dos 

sentimentos e promovendo um ambiente harmonioso na escola.

 anImação SocIocultural

s. Valentim

Objetivos: 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



A Equipa TEIP e a Associação de Estudantes vêm agradecer a participação de toda a 
comunidade escolar e pessoas amigas que trouxeram as suas doações. 

Este ano a Instituição contemplada: Cáritas Diocesana de Setúbal  

 anImação SocIocultural

C á R i tas  D i o C es a n a D e  s e t ú ba l  



No âmbito da Animação Sociocultural, Ação 9 - Geração Sucesso, desenvolveram-se diversas 
atividades nas escolas pertencentes ao Agrupamento, nomeadamente: EB1/JI de Setúbal; EB1/
JI da Manteigadas e EB1/JI Nº 5. 

Jogo da Cabra Cega

A cabra cega é um jogo recreativo, em que um dos participantes, de olhos vendados, procura 
adivinhar e agarrar os outros. Aquele que for agarrado, passará a ficar com os olhos vendados.  

 anImação SocIocultural

J o g o  Da Ca b R a C eg a



No âmbito da Animação Sociocultural, (Ação: Geração Sucesso),  a Rádio Escola em 
articulação com a Associação de Estudantes  continuam a promover a rubrica “Got Talent”.

Esta semana a aluna Carolina Matias da turma 7ºB, cantou e encantou com o tema: “Última 
carta” de Bárbara Bandeira.  

 anImação SocIocultural

g ot ta l e n t

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

Olá! Eu sou o Tintim e faço e 90 anos. Querem saber 

um pouco de mim? Então aqui vai… 

O meu criador Georges Prosper Remi, mais conhecido 

como Hergé, em 1929 criou a minha personagem de 

banda desenhada e fiquei conhecido 

 como o repórter mais famoso do mundo, sendo a 

minha primeira aventura Tintin au Pays des Sovietes  

(Tintim no País dos Sovietes), que surgiu a 10 de 

janeiro de 1929 no  Petit  Vingtième, 

suplemento do jornal belga  Le Vingtième  Siècle. 

Como sabem, fui sempre auxiliado, em todas as 

minhas aventuras, pelo meu fiel e incansável cão Milu.  

Passem pela Biblioteca Escolar Ana Fortuna para 

descobrir algumas das minhas aventuras em livros de 

banda desenhada, ou em vídeo e DVD. A turma do CEF 

já lá esteve e a turma do PIEF3 foi responsável pela 

decoração! 

Boas leituras! 



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

ERRATA

No número anterior desta newsletter, na notícia 
“ Vamos falar de sexo a sério” onde se lê “ Natália 
Silva, Técnica Superior em Animação Sociocultural” 
deveria constar “ Carla Casquinha, Mediadora 
Socioeducativa” . 


