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E B1/JI das Ma n tei ga das

O Primeiro dia

Primeiro dia para os novos alunos, recheado de atividades animadas entre miúdos e

graúdos.

Todos juntos, na sala do pré-escolar, ouviram a história “O beijo na mão”. Estavam tão
atentos e interessados, sendo essa uma prova segura de que cresceram e estão no bom
caminho.

Em seguida, cada grupo foi para a sua sala, com os familiares e os professores, para
todos se conhecerem melhor. Aproveitaram a ocasião para fazer a primeira de muitas
tarefas partilhadas entre pais/filhos, avós/netos
Todos juntos e com uma enorme “pitada” de curiosidade e ainda outra de empenho,
fizeram trabalhos manuais lindos!

Lágrimas poderia ter havido, mas não houve…é bom sinal! É sinal de que a “casa” é
segura e os tranquiliza. Bom ano 2019/2020 para todos!!!!!!!

EB1/JI de Setúbal

No dia 13 de setembro recebemos
os alunos do 1º ano e os novos
alunos do Pré-escolar.

Acompanhados pelos Pais conhecemos o
novo

espaço

onde

vamos

fazer

novas

aprendizagens e grandes amizades!

No

fim comemos bolo feito pelas cozinheiras

SEJAM TODOS MUITO BEM-VINDOS

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

À EB1/JI DE SETÚBAL

Departa men to d e Educa çã o P r é - esco la r

sabor a mar
Na EB1/JI do Faralhão, as boas vindas às famílias e crianças do pré-escolar, foram

dadas com... “sabor a mar”.

EB1 nº 7 d e Setú ba l

Bem-Vindos !
No dia 13 de Setembro recebemos os alunos do 1º ano e os respetivos encarregados

de educação, na EB1 nº 7 de Setúbal.

Os alunos participaram em diversas atividades: Leitura e dramatização da história “O
Elmer”, atividades desportivas no ginásio, pintura de decoração de um lápis de carvão,
oferecido pela escola, e ainda um lanche saudável, no refeitório da Escola.
Conheceram os diferentes espaços da Escola, bem como o restante corpo docente e
não docente.
Saíram com um sorriso nos lábios, indicador de um Dia marcante nas Suas Vidas.

EB1/JI nº5 de Setúbal
Início do ano letivo 2019/2020 na EB1/JI nº5 de Setúbal
A EB1/JI nº5 de Setúbal recebeu os alunos do 1º ano e do Pré- Escolar.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Os novos alunos conheceram a escola, assistiram à apresentação de uma
história e fizeram um lanche saudável! Ficaram com muita vontade de
voltar…

… para embarcar numa nova aventura. Juntos seremos marinheiros e
atravessaremos um mar de novos desafios, rumo a novas descobertas!
Desejos de uma excelente viagem para todos!

Agru pa men to d e es co las o r d em de sa n t ´ i ag o

V C onferência de Educação de Setúbal
Um grupo de alunos do Agrupamento de

Escolas Ordem de Santiago, no âmbito das
artes performativas, juntamente com alunos
da Academia de Música e Belas Artes Luísa
Todi fizeram a abertura da V Conferência de
Educação de Setúbal, no Fórum Luísa Todi,
no passado dia 11 de setembro.
O trabalho foi construído com foco na
filosofia de escola inclusiva, reconhecendo
a mais-valia da diversidade, adequando
processos às características e condições
individuais e coletivas.

Em palco, estiveram presentes alunos
do Agrupamento de Escolas Ordem de
Sant’Iago nas sonoridades, vozes e expressão
corporal, orientados pelas professoras Ana
Paula Martins, Elsa Mobilha e Patrícia Rosa e
alunos da Academia de Música e Belas Artes
Luísa Todi, no quarteto de saxofones, flautim,
triângulo, dirigidos pelos professores João
Salcedas. As imagens que surgiram durante a
apresentação, foram da responsabilidade do
professor Hélder Oliveira.

Menciona-se o apoio dado pelas Direções
das duas Instituições e CMS.

“Juntos, podemos proteger e renovar o nosso Oceano”
(ONU, 2019)
“Saber (A)Mar” reflete a ligação à comunidade e a entidades e instituições públicas
e/ou privadas, bem como a outras escolas, com o intuito de facilitar as
aprendizagens nas áreas disciplinares, fomentar a criatividade e o espírito de
iniciativa dos alunos e desenvolver competências de formação escolar, social,
profissional e pessoal a nível da consciencialização/responsabilização ambiental,
conducentes à promoção da qualidade educativa.

Um projeto que iniciou a todo o vapor, onde propostas de atividades já
foram lançadas e se encontram, neste momento, prontas a levantar
âncora!
Algumas escolas tiveram o início do ano letivo com o sabor do
“Saber (A)Mar”
Na EB1/JI de Setúbal:

Na EB1/JI Nº 5 de Setúbal

Até à próxima viagem!

O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em:
http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html

