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EB 1 nº 7 de Setúbal

ARR AIAL do AEOS

A Escola Básica 1 nº 7 de Setúbal, participou no Arraial do Agrupamento, com uma

dança – Dança dos Finalistas de 4ºano (t-31 e t-39) com grande entusiasmo e uma alegre
coreografia.
Os alunos do 2º ano, t-13, juntamente com o docente de Música, também tiveram uma
prestação instrumental muito ritmada e efusiva com a “ Marcha de Turca de Mozart”.
Todos os professores envolvidos, os seus alunos e as assistentes operacionais
contribuíram de forma simples mas empenhada para que o Arraial ficasse, ainda, mais
animado.
Viva a música!!! Viva a dança!!!! Viva a diversão!!! Viva a Escola!!! Viva o AEOS !!!
A Coordenadora de Estabelecimento: Ana Paula Gonçalves

As turmas 28 e 29 receberam as turmas dos mais pequeninos (pré) nas suas salas
para que pudessem sentir como é estar na “sala dos grandes”, neste caso alunos do 4º
ano, finalistas.
Foi contada e explorada a história “O que gosto mais em mim”…
Com a ajuda dos alunos do 4º ano os mais pequenitos revelaram o que cada um
gostava mais em si e houve apresentações agradavelmente surpreendentes!

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1 n.º2 de Faralhão
No dia 12 de junho a colega Natércia Bentes apresentou à turma n.º5 da EB1 n.º2 de Faralhão a
história “ O Pinóquio”. Mais uma vez aqui se promoveu a dinâmica e a interação com os
alunos.

Obrigada professora Natércia, por ao longo
deste ano nos ter presenteado com atividades
tão enriquecedoras!

E assim terminou este projeto, que tanto prazer nos deu participar “Junior Achievement”, cujo
tema trabalhado foi “A Comunidade”.
Com este projeto ficámos a perceber melhor qual a função que cada de nós desempenha nesta
nossa Sociedade. Quais os nossos Direitos e Deveres.

O nosso especial agradecimento à
dinamizadora Ana Lopes.
Bem Haja!!

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Passeio a Tróia

1 1 d e j un h o d e 2 019

Pelo 5º ano consecutivo, as professoras de Educação Especial Carla Ferro, Patrícia Rosa e Raquel Ferreira
levaram os seus alunos a Tróia. Este passeio foi mais uma vez patrocinado pela Atlantic Ferries e contou
com a colaboração da professora de Educação Física Rute Estrela.
As professoras Carla e Patrícia aproveitaram o momento para assinalar a conclusão do 9º ano dos alunos
Marilúcia Fialho (9ºD) e Nuno Pereira (9ºB).
Obrigada Atlantic Ferries - Setúbal!

Animação Sociocultural

Arraial Sant`Iago

A

iniciativa realizou-se no dia 14 de Junho, na Escola Básica e Secundária Ordem de
Sant’Iago, pelas 17:00h, terminando pelas 20:00h, contou com a participação de vários
talentos, tanto da escola sede, comod as escolas de 1º ciclo do Agrupamento AEOS.
Estava um lindo dia de sol o que possibilitou a confraternização ao ar livre entre os
alunos, e os seus Encarregados de Educação, Professores, Assistentes Operacionais e
restante comunidade. É de referir ainda que o convívio foi, animado e festivo.
No espaço do arraial, várias barraquinhas animaram os presentes, podendo deliciarse com diversas iguarias, comprar rifas e ganhar esplêndidos prémios na quermesse e
ainda adquirir manjericos com dizeres alusivos aos Santos Populares.
Objetivos:
Dinamização e decoração do espaço escolar;
Promoção da interação e convívio entre os alunos, professores, técnicos, assistentes
operacionais e encarregados de educação e restante comunidade;
Celebração do final do ano letivo, proporcionando um dia diferente a toda a comunidade
educativa, valorizando o seu esforço e empenho durante o ano letivo;
Agradecimentos
Aproveitamos ainda para agradecer a todos os que estiverem envolvidos na realização
do Arraial.
Agradecemos à Direção, às Técnicas do GOD, às Técnicas TIL, ás Turmas PIEF, CEF
e Turma 9ºA, às Assistentes Operacionais, ao Departamento das Expressões, a todos
os alunos, Encarregados de Educação, Coordenadoras 1º Ciclo e Professores que
cooperaram connosco, à Câmara Municipal de Setúbal; à Junta de Freguesia de São
Sebastião e do Sado e Parceiros AEOS.

Equipa TEIP
Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Bibliotecas Escolares

Nas Bibliotecas Escolares das EB1/JI de Manteigadas, EB1 de Faralhão n.º 1, EB1 de Faralhão
n. º2 e EB1/JI de Faralhão o mês de junho foi assim:
A história tradicional “Corre, corre, cabacinha” contada por Alice Vieira andou pelas turmas de 1º ano e
pelos grupos do pré-escolar, a ser contada na casinha de fantoches.

O resumo do romance de Carlo Collodi “As aventuras de Pinóquio” foi apresentado nas turmas de 3º
ano, e no final para não esquecer o seu ensinamento fizemos um marcador, para andar nos nossos
livrinhos!!

E após algum tempo de expectativa lá concluímos o nosso concurso “Caça ao tesouro” com as turmas de 4º
ano, que começou com a exploração da obra “O gato e o escuro”... Estávamos ansiosos para saber quem
descobria o “tesouro”!

Este é o momento de Avaliações !!!!!
E também o momento de Agradecimentos.
Eu, na qualidade de Coordenadora de Estabelecimento da Escola
Básica 1 nº 7 de Setúbal quero agradecer ao Helder Oliveira pela
forma diferente, original e tão bem ilustrativa na forma de
apresentar, neste ano, a Newsletter.
O meu muito obrigado
A Coordenadora de Estabelecimento: Ana Paula Gonçalves
Ana Paula Gonçalves

Nesta que penso ser a última newsletter deste ano letivo, gostaria também eu de
agradecer à Ana Paula e a todos os que ao longo do ano foram contribuindo para
esta publicação expositiva do que se faz no nosso agrupamento.
Sem o vosso trabalho eu teria mais tempo livre : ) mas não teríamos semanalmente
a newsletter a que nos fomos acostumando. Este é um trabalho de equipa da qual
eu sou o último interveniente.
Ficará em arquivo na página do agrupamento a totalidade das publicações deste
ano e dos anos anteriores publicadas pelo percursor, colega Paulo Bonito, para
quem sabe, mais tarde recordar.
Obrigado a todos.
Hélder Oliveira

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores também
pode ser consultados em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

