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Nos últimos dias do 2º período letivo (e para descontrair de tantas fichas de 
avaliação sumativa…), as turmas de finalistas do 1ºciclo visitaram algumas salas 
do pré-escolar, dando assim resposta ao Projeto PréPriparando. O que foram lá 
fazer? – perguntarão os leitores.

Foram partilhar com os mais pequenos a famosa experiência do vulcão, ou melhor, 
dos vulcões (porque eram dois…)!

Calendarizadas e previamente combinadas estas visitas tão divertidas, os mais 
crescidos arregaçaram as mangas e puseram mãos à obra: levaram o material, 
fizeram a experiência (explicando alguns detalhes sobre os ingredientes…) e…
VRRRUUUMMMMMM!

O s  d O i s  v u l c õ e s
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Com as duas cores principais da nossa bandeira (verde e vermelho), assim que os 
vulcões “entravam em erupção”, as carinhas de espanto e admiração sucediam-se, 
formando uma “moldura” colorida neste quadro experimental cheio de partilha e 
entusiasmo!

Os mais pequenos, na continuação/consolidação dos acontecimentos, fizeram 
interpretações da experiência na forma de belos desenhos.

E assim se aprende de forma lúdica e descontraída: aprendemos todos os dias e 
com todos!



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

DIA MUNDIAL DO LIVRO 

No dia 23 de abril celebrou-se o Dia Mundial do Livro. Esta data tem como principal 

objetivo incentivar à leitura, reconhecer a importância e a utilidade dos livros. 

Para assinalar este dia, a Turma 38 da EB1/JI da Bela Vista ouviu a história “O Monstro 

das Cores”. 

A história permitiu trabalhar as emoções e algumas atividades de expressão plástica e 

dramática.  



anImação SocIocultural

Ba i l e  d e  F i n a l i stas
Realizar-se-á um baile de finalistas destinado às turmas de 9º e 12º anos. A realização 

desta iniciativa será uma comemoração pelo facto destes terem terminado mais um 
ciclo de estudos e terem alcançado mais uma etapa das suas vidas. Durante o baile, 
serão entregues as faixas de finalistas e todos os presentes serão brindados com a 
dança da valsa, protagonizada pelos alunos, entre outras surpresas. 

Objetivos:

·    Celebração do fecho de mais um ciclo escolar;

·    Valorização do esforço académico dos alunos;

·    Promoção do convívio entre a comunidade educativa.

Data: 7 de junho 2019, ás 21h.

Local da realização: Ginásio da Escola Básica e Secundária Ordem de Sant´Iago.

Público-alvo:
·         Alunos do 9º e 12º anos;

·         Restante comunidade educativa.    

                                                                                                                                                

 



 
 

Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

Na manhã de dia 2 de maio, o auditório da escola sede recebeu as turmas do CEF e do 

9.º B, acompanhadas pelas docentes Sofia Teixeira e Cristina Pimentel, para assistirem 

à curta-metragem “Jamais Contente” da autoria de Emile Deleuze. Esta foi uma 

atividade promovida pela Equipa da Biblioteca Escolar no âmbito do projeto 

Set’Curtas. Este projeto da responsabilidade do Município de Setúbal proporciona ao 

público escolar sessões de curtas-metragens com temáticas orientadas para audiências 

mais jovens. 

 

 

 

 

 

 

 “Gostei do filme, achei interessante porque falava da importância da família”.  

Bruna Santos 9.ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O trabalho realizado pela turma PIEF3 para 

participação no concurso Olimpíadas da Cultura 

Clássica – Clássicos em rede foi entregue pela 

Equipa da Biblioteca Escolar e pela professora 

que orientou o projeto, Prof.ª Paula Nunes, na 

Faculdade de Letras, em Lisboa. Os resultados 

são publicados na segunda semana de maio. O 

resultado não é o mais importante, os nossos 

alunos estão de parabéns. Como todos 

sabemos  “Perder ou vencer, o  importante é 

participar”. 



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


