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EB1 nº7

Gr ande Diversidade de Atividades
A última semana de aulas na Escola, foi pautada por muitas atividades em várias

áreas e em colaboração com muitos docentes e assistentes operacionais.

Todos os alunos foram visitar a exposição “A Floresta. Muito mais que madeira”,
Os alunos do 1º ano, da turma 23, em colaboração com a docente Vera Camacho fizeram
este painel, após a visita.

O professor Jonas Fernandes, como já vem sendo habitual, proporciona a todos os
alunos um torneio de futebol e andebol que muito contribui para o gosto da prática
desportiva.

As docentes de inglês elaboraram painéis de Páscoa que embelezam o
hall da Escola.

E no último dia houve festa de Páscoa, com danças pinturas e muitos doces !

Feliz Páscoa para Todos !
Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural
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EB1/JI de Setúbal
No dia 3 de abril as turmas do 3º e 4º ano (turma 49 e 49) da EB1/JI de
Setúbal foram visitar a exposição
“A Floresta, muito mais do que
Madeira”.

Com a ajuda da Ana, a nossa
simpática guia, ficámos a saber uma mão cheia de
coisas sobre a floresta que, tal como o nome da
exposição nos indica, é mesmo muito mais do que
madeira.

Aprendemos como saber a idade das árvores pelos “anéis” do
tronco, conhecemos ninhos um bocadinho peculiares, (re)vimos
tudo o que a floresta
nos pode dar, aprendemos
algumas
palavras/fenómenos
naturais e que iremos
aprofundar
quando
tivermos Ciências no
2ºciclo
(fotossíntese????)
e
muitas mais coisas…

Para os graúdos foi uma satisfação poder constatar a avidez
nos olhinhos curiosos dos miúdos e a atenção centrada nas
palavras da Ana…

Foi uma bela manhã, que nos
manancial de conhecimentos e
com pozinhos de magia, que
muito, mas muito mais do que

envolveu
com
o
seu
boa disposição…E foi assim,
Natália Silva
“visitámos”
a
FLORESTA,
Técnica Superior em Animação Sociocultural
madeira!

EB1/JI Nº5 de Setúbal

unidade de multideficiência

No dia 2 de abril a EB1/JI nº5 de Setúbal, recebeu a visita das técnicas Ana Barradas,

Patrícia Melo e Vitoriana Neto da Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal
(APCAS). Os alunos da unidade de multideficiência tiveram uma aula de boccia
dinamizada pelo técnico de psicomotricidade José Conceição, da Câmara Municipal
de Setúbal, com a colaboração das nossas convidadas e a participação dos colegas do
4º ano das turmas das professoras Vanda Alves e Círia Portela.
Agradecemos ao professor José Patrício e à APCAS a cedência de um kit de bolas e
uma calha para a prática da modalidade nesta escola.

A unidade de multideficiência da EB1/JI nº5 de Setúbal, realizou mais
uma vez a exposição de final de período com trabalhos alusivos à Páscoa.

Natália Silva
Desejamos a toda a comunidade escolar
uma
Páscoa
Feliz!
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Encerramento do 2º período
EB1 nº2 do Faralhão
No dia 5 de abril terminámos o segundo período. Na EB1 Nº2 do Faralhão foi dia de
festa! As turmas defrontaram-se num torneio interturmas de andebol.

E após um lanche partilhado, para recuperar as energias do jogo, seguiu-se uma
caça ao ovo. Os alunos tinham a missão de encontrar o saco com os seus ovos da sua
turma.

Foi um dia diferente e divertido, cheio de energia e fair play. Agradecemos ao
professor Jonas por ter ajudado a treinar os alunos e por ter arbitrado o torneio.

EB1 nº2 do Faralhão

Projeto Educar no mar
No dia 3 de abril , a turma 4 da Eb1 do Faralhão, no
âmbito do Projeto " Educar no mar ", embarcou no
Maravilha do Sado para melhor conhecer o Rio Sado.

Contámos com as preciosas explicações do Biólogo Pedro e da Sandra , a Guardiã do
Mar.

Natália Silva
Apesar do mau tempo, foi uma experiência muito enriquecedora e certamente
Técnica Superior em Animação Sociocultural
inesquecível.

EB1/JI de Setúbal

E no último dia de aulas do 2º Período, a EB1/JI de
Setúbal assistiu a uma sessão de Cinema na Escola
Sede!

Primeiro os mais “pequeninos”…. E depois, numa segunda sessão, os “maiorzinhos”!!!
Desta vez enchemos o auditório por duas vezes!!!
Com muito mais audiência que no Natal, acreditamos que
de uma próxima vez teremos que fazer não duas, mas três
sessões!

Obriga BEBE
pela
colaboração!
Obrigado
pela
colaboração!
FELIZ
PÁSCOA
Feliz Páscoa!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Easter Egg Hunt
No último dia de aulas de Inglês do 2º período,

os alunos da turma 2 da EB1 N1 do Faralhão
participaram numa atividade denominada caça
aos ovos (Easter Egg hunt). Foi muito divertido
e, no final, deliciaram-se com os saborosos ovos
de chocolate que encontraram!
Ficam algumas imagens para registar o momento

Agradecimento especial à D. Ana!
Funcionária da EB1 N1 do Faralhão.

Foram ainda elaborados e expostos trabalhos sobre a Páscoa nas diferentes escolas
do Agrupamento.

Os alunos divertiram-se, aprenderam novas palavras e ficaram muito orgulhosos
com as suas produções e, sempre que podiam mostravam, muito felizes, aos seus
colegas os trabalhos realizados!
A professora de Inglês, Marisa Duarte

Ofertas Educativas / Gr. de Inglês do 3º ciclo e secundário

FUTURÁLIA 2019!

Decorreu mais uma visita de estudo à maior Feira de Educação, Formação e
Orientação Educativa nacional - Futurália 2019, organizada pelas Ofertas Educativas
e pelo Grupo de Inglês do 3º ciclo e secundário, destinada às turmas A, B e C do 2º
e 3º ano. Durante a feira, os nossos alunos contactaram com diversas instituições
do ensino superior e do ensino profissional. Participaram igualmente em diversos
workshops, concursos e atividades lúdicas dinamizadas com o objetivo de orientar os
jovens no seu percurso escolar.
A Coordenadora das Ofertas: Zulmira Passeira

Animação sociocultural

Festa da Páscoa!

No âmbito Técnico de Serviço Social, inserido na Ação “A Família na Escola”, em

articulação com a restante equipa TEIP e a turma 9ºA (Ação: Geração Sucesso), foi
dinamizada uma Festa da Páscoa, que consistiu num vasto leque de atividades, tais
como: “Caça ao Ovo”, jogos tradicionais, jogos de mesa, pintura mural, quermesse,
pinturas faciais, lanche convívio e uma moldura fotográfica que registou os melhores
momentos. Teve como objetivo levar a família à escola e promover a interação entre
esta e toda a comunidade escolar.

Agradecer à Diretora de Turma do 9º A, Professora Eunice e aos alunos:Beatriz Serra - nº2;
Carolina Narciso - nº5; Carolina Gomes - nº6; Fábio Pereira - Nº9; Inês Quadros - Nº11; Íris Correia
- Nº12; Joana Catarina - Nº14; João Aguiar - Nº15; João Patas - Nº16; Jorge - Nº17; Mafalda Ramos Nº18; Marco Coelho - Nº20; Patrícia Trigo - Nº23; Paulo Pereira - nº24; Pedro - Nº25; Ricardo - nº26;
Rodrigo Torcato - Nº27; Vânia - Nº28.

Obrigada e boas férias!

Esta newsletter e números anteriores estão disponiveis no modo “flip
book” em: https://www.yumpu.com/user/aeosantiago
O arquivo completo e atualizado dos números anteriores também
pode ser consultados em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

