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Cerimónia de mérito e e xcelência
No dia 29 de outubro realizou-se a 10.ª edição da Cerimónia de mérito e excelência do

AEOS. A cerimónia contou com a brilhante atuação de alguns alunos da escola (Direção
de Turma da professora Ana Paula Martins) devidamente ensaiados pela professora
Elsa Mobilha. A professora Patrocía Rosa abrilhantou igualmente o momento com a sua
brilhante voz acompanhada dos alunos. O tema era o Mar.
Estiveram presentes as várias entidades parceiras do Agrupamento e a mesa de honra
abriu a cerimónia com a presença do Sr. Diretor do Agrupamento - Professor Pedro
Florêncio, do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação - Dr. João Costa, da
Presidente da Associação de Pais- Isabel Quadros, Representante do Desporto EscolarProf. Pedro Reis, JFSS- Dr.ª Ana Bordeira e do Professor João Albano em representação
do Conselho Geral.
Foi um momento verdadeiramente marcante para toda a comunidade educativa.
Parabéns aos alunos e respetivas famílias!
Parabéns a todos que estiveram envolvidos nesta organização, de alma e coração, com
o selo de qualidade AEOS.
A Direção

E B1 nº7

E xército invade Setúbal

E B 1 n °7 “ i n va de ” Ex é rc i to

Decorreu entre os dias 19 e 27 de outubro, em Setúbal, as Comemorações do Dia do
Exército de 2019.
Um programa com variadas atividades desportivas, culturais, cerimónias militares
exposições que visaram aproximar a população deste ramo das Forças Armadas.
Assim, nos dias 24 - Dia Comemorativo do Exército e também no dia 25, alunos da
EB1 n°7 do 1° ano ao 4°ano, tiveram a possibilidade de interagir com os militares, ver
demonstrações das capacidades militares e bélicas no Largo José Afonso, bem como
outras atividades direcionadas para crianças e jovens e ainda saborear umas pizzas.

EB1 n º 2 d o Fa ra l hã o .

“O Tesouro do
Bosque”
No dia 24 de outubro, a EB1 Faralhão n.º 2 recebeu a
visita da escrita da Lia C., que nos veio apresentar o seu
livro “O Tesouro do Bosque”, um livro baseado nas
suas memórias de infância.

prosa e outro em poesia.

Antes da apresentação, todas as turmas exploraram um
bocadinho dos seus dois exemplares do livro, um em

Abriu-se assim a cortina para a imaginação dos nossos alunos, que no dia da apresentação e do
contacto direto com a escritora estavam muito curiosos e ansiosos.
A escritora Lia C. ofereceu-nos momentos muito gratificantes de partilha sobre toda a
construção do livro e a apresentação da música “A
canção da fotossíntese”.
O livro foi-nos apresentado através de um filme muito
divertido e dinâmico.
Um muito obrigado à nossa professora bibliotecária, a
professora Helena, que nos acompanhou ao longo
desta manhã.

No dia 23 a docente Bibliotecária “Leta” foi à sala 4 do
quarto ano apresentar a obra “Nunca na Vida Comerei
Tomate”. Os alunos agradecem esta apresentação e
esperam por novas visitas…
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EB1/JI nº5 de Setúbal
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
No dia 16 de outubro comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação e os alunos,
professores e encarregados de educação da EB1/JI nº 5 de Setúbal aproveitaram para,
em conjunto, continuar a mostrar a todos a importância de uma alimentação saudável.

Todos deitaram mãos à obra e o resultado
foram umas belas saladas de fruta!
Deliciosas e saudáveis!!

Biblioteca Escolar Ana Fortuna
Para assinalar o Dia Nacional da Biblioteca Escolar foi lançado o desafio “10 minutos a ler” a todas as escolas do
agrupamento. Esta foi uma iniciativa da Equipa da Biblioteca Escolar para incentivar e promover a criação de
hábitos e rotinas de leitura. Aqui ficam alguns registos das turmas que participaram nesta iniciativa.
6.º A Profª. Ana Nogueira – Escola Sede

T21 3.º ano Profª. Sandra Damião – EB1/JI n.º 5
EB1 nº 7 Fonte do Lavra
T21 3.º ano Profª. Sandra Damião – EB1/JI n.º 5

T14 3.º ano Profª. Natércia Bentes– EB1 n.º 2 Faralhão

No

dia

28

de

outubro,

enquadrada

na

planificação da Equipa da Biblioteca Escolar para
o MIBE (Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares), no espaço da Biblioteca Escolar Ana
Fortuna, foi inaugurada a exposição “Agustina
Bessa- Luís : Vida e obra”. Composta por um
conjunto de 5 painéis interativos, esta exposição
pode ser visitada até ao dia 15 de novembro.

Ainda no âmbito do MIBE, em articulação com o
Departamento de Ciências Sociais, o desafio lançado aos
alunos no dia 7 de outubro, Dia Nacional dos Castelos, para a
construção de um castelo com materiais recicláveis teve
grande adesão. Foram entregues na Biblioteca Escolar vários
trabalhos que se encontram expostos neste espaço. Para a
semana divulgaremos os vencedores.

EB1 n º 7 d e set úba l.
Navegando com os mais graúdos…
Na EB1 Nº7 de Setúbal a turma 11 iniciou a atividade “Cardume
suspenso”…

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB 1 /J I do Fa r a lhã o
Os alunos do pré-escolar são notícia…
De panfleto nas mãos, saíram à rua para sensibilizar a população quanto à
importância do cuidar e preservar o Mar.

O “Saber (A)Mar” cheio de surpresas…

Na EB1/JI nº5 de Setúbal
“O Médico do Mar”
Esta semana, o professor Pedro, da Biblioteca Escolar,
veio à nossa escola, EB1/JI nº5 de Setúbal. Mas não veio
sózinho, trouxe consigo o “Médico do Mar”

Em conjunto com este
médico muito especial,
todos colaboraram
para salvar alguns animais
marinhos que estavam
mesmo a precisar de uma
ajuda!

Em seguida, nas salas, os “ajudantes” do médico do mar
exploraram a história e até imaginaram outros salvamentos…

Ainda a navegar na EB1/JI nº5 de Setúbal…
O painel “O Mar é notícia” tem vindo a ganhar cor e trabalhos
alusivos às notícias!

O contributo da turma 19!

As turmas 27 e 29 fizeram uma visita de estudo ao Museu do Mar
em Cascais…

Uma aprendizagem fora da sala de aula!

EB1/JI Manteigadas
A turma 12 ouviu a história “A Bruxa Mimi no fundo do Mar”,
contada pela educadora Adelaide Amaro.
Foi um momento mágico cheio de “Saber (A)Mar”!

Os alunos deram asas à imaginação!
“A Bruxa Mimi e o seu gato Rogério, subiram
a bordo do submarino amarelo e…”

EB1/JI de Setúbal
Uma sala com “Saber (A)Mar”!
A turma 16 tem desenvolvido trabalhos de expressão plástica que
têm contribuído para dar cor à sala…e ajudado na reflexão sobre a
poluição dos mares e Oceano!

“Saber (A)Mar” especial
HALLOWEEN
EB1/JI Nº5 de Setúbal

assustadoramente

Um apadrinhamento
mágico…
A Bruxa Mimi, saiu do fundo do mar e foi contar a aventura ao mais
pequeninos.
Foi de surpresa que a professora Vanda, contou a história e
relembro os cuidados a ter com os mares e Oceanos!
Desta forma deu-se início ao apadrinhamento dos alunos do 1º ano
das turmas 28 e 29 com os alunos do Pré-Escolar!

Não faltaram os doces!!!
A professora Vanda foi, ainda, à sala da turma 24 contar a história,
apresentando um desafio…
“O que terá acontecido no submarino amarelo?”

departa me n to d e l í nguas

Alemão em ação

No âmbito da implementação do projeto “Saber (A) Mar e dos conteúdos curriculares

da disciplina de Alemão, dos cursos profissionais do ensino secundário, das turmas de
12º ano, realizou-se no dia 24 de outubro uma ação de limpeza da Praia de Albarquel.
No final da iniciativa, e com a maior indignação, os alunos refletiram sobre o impacto
nas espécies marinhas e na saúde humana de diversos tipos de resíduos recolhidos
na praia e área circundante. Será igualmente produzido um vídeo com o objetivo de
sensibilizar para a necessidade urgente de cada um fazer a diferença, pois como estes
jovens afirmaram, em várias línguas, durante a gravação: “Não há Planeta B”.
Zulmira Passeira / Turmas de Alemão 12º A/B/C
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Em 1982, alguém decidiu "deitar fora" uma embalagem de margarina que já
não era útil mas, não existe "fora", fica tudo cá dentro, mesmo após 37 anos.
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Excertos e adaptações da notícia publicada em:

https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/embalagem-de-margarina-com-37-anosExcertos e adaptações da notícia publicada em:
encontrada-na-serra-da-estrela-durante-acao-de-recolha-de-lixo
https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/embalagem-de-margarina-com-37-anosencontrada-na-serra-da-estrela-durante-acao-de-recolha-de-lixo
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