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EB1/JI do Fa r a l h ã o

O Halloween na EB1 /JI do Far alhão

Vinda diretamente do fundo do mar, a bruxa Mimi visitou o pré-escolar e fez uma

poção mágica que todos quiseram provar…

A colaboração da família tornou o dia ainda mais divertido com o efeito mágico do gelo
seco e a experiência do slime
Foi também o dia de lembrar uma tradição Portuguesa, “PEDIR O PÃO POR DEUS”.

Na EB1/JI das Manteigadas…
…acontecem muitas coisas divertidas! Ensaiámos a leitura em casa, na escola, formámos pares à vontade
dos mais pequenos e, mais ou menos à hora marcada (falhámos uns minutinhos porque estávamos nervosos
com os ensaios), fomos ler para a turma!
10 minutos a ler, praticando a leitura…

Culinária, a aprender sobre os ingredientes e como se faz um bolo…
Os mais pequenos, da sala de pré-escolar, resolveram fazer bolos na véspera de Halloween, para depois
oferecerem aos colegas mais “velhos”. Contaram com a ajuda de alguns alunos do 2ºano para a confeção e,
segundo todos os envolvidos, foi muito divertido e aprenderam um monte de coisas giras e interessantes.
Quem iria deliciar-se com os bolinhos?

Cantar, oferecer e partilhar…
Nós todos: os pasteleiros que os fizeram e os colegas que tiveram ainda mais uma surpresa. Os “pequenos”
pasteleiros, antes de oferecer o bolo (Pão por Deus), cantaram-nos uma canção tão linda!!!!!Alguém é
servido?

Dia “D” no Estádio do VFC
E, para terminarmos a nossa partilha desta semana, nada como terminar com a manhã passada no Estádio
do Bonfim, recheadinha de jogos, animação, diversão e coisas novas. Tudo isto aconteceu, sem nunca
deixarmos de cumprir as regras, que tão bem conhecemos e nem sempre aplicamos. Ora vejam lá os nossos
registos fotográficos! Ah, antes de irmos para o estádio do Bonfim, ainda fomos aprender alguns truques
sobre ténis, no Clube de Ténis, pois claro!

Adorámos estas atividades e esperem por mais algumas, que nós partilharemos convosco!
Até breve!!!!!!!

Halloween na EB1 nº1 do Faralhão
O Halloween na nossa escola foi muito divertido! Mascaramo-nos, fizemos um lanche
conívio com todos os colegas, professoras e assistentes operacionais e bricamos muito!
Os pais também contribuíram bastante para que este dia fosse fantástico, tal como
podem ver nas fotografias.
Obrigado a todos!

E B 1 /J I S et úba l
Dia – D
No passado dia 5 de novembro,as turmas 37 e 49 da EB1/JI de Setúbal participaram no Dia-D.
Este dia, promovido pela CMS, pretende assinalar um dia dedicado à atividade desportiva e a
estilos de vida saudável.
As atividades desportivas tiveram lugar no estádio do Bonfim, casa do Vitória Futebol Clube.
Do Bi-Cross, aos jogos de equipa, passando por futebol humano, jogo das cores e damas os
alunos passaram uma manhã divertida praticando algumas atividades desportivas.
Só a chuva veio estragar a nossa manhã, mas não ficámos tristes.
Valeu a pena!
Obrigada CMS!

E B1 nº 7 d e S etú ba l

Dia de S. Martinho –

11 d e novembro

Na EB1 nº 7 de Setúbal, o Dia de S. Martinho, foi assinalado com as várias tradições.

Todos os alunos e a comunidade educativa vivenciaram e recordaram momentos felizes.

Assim, ouviram-se canções alusivas às castanhas, contaram-se lendas de S. Martinho
em várias versões, elaborámos trabalhos de expressão plástica, falámos das tradições
típicas do Bairro S. Nicolau (que incluía a prova da água-pé e o assar das sardinhas
escorchadas) e por fim houve um lanche partilhado que incluiu: castanhas e batatas
doces assadas pelas cozinheiras, vários frutos secos (amêndoas, nozes, figos, amendoins)
e ainda outros frutos de outono como os dióspiros e romãs.
Agradecemos aos pais encarregados de educação a oferta das castanhas.

Dia de S. Martinho
No dia 12 de novembro a EB1 Faralhão nº2 comemorou o S.
Martinho, com uma festa partilhada com os familiares dos nossos
alunos.
Apresentaram-se canções e provérbios relacionados com a época
e assaram-se as castanhas, com a ajuda de algumas famílias.
Durante a festa as nossas crianças deram largas aos seus dotes
musicais e dançantes com um animado bailarico.

No nosso átrio também realizámos uma exposição com trabalhos
feitos pelas famílias dos nossos alunos alusivos ao S. Martinho.

Um muito obrigado de todo o corpo docente e não docente às
famílias dos nossos alunos, que colaboraram para que este dia
fosse tão especial.

EB1 Faralhão n.º2

EB1/JI nº5 de Setúbal
Articulação Vertical

São Martinho

No dia 11 de novembro a EB1/JI nº 5 de Setúbal
festejou o São Martinho comendo muitas castanhas quentinhas!

E cantando para animar a festa!

Na UAM também houve festa de São Martinho, com a participação das
turmas 17 e 18 e da professora de música, Sónia Manata, que foram
convidados a ir deliciar-se com um belo bolo feito pelo André Silva, da
turma 18, com a ajuda da professora Francisca e dos alunos e assistentes
operacionais da UAM. Aproveitaram para cantar a canção “Vamos comer
castanhas”.

Mas a festa não ficou por aqui! Quatro alunos do 3º ano foram contar aos
meninos do 1º ano das turmas 28 e 29 a história da “Maria Castanha”.

As Turmas do Pré-Escolar também participaram no Magusto e
enquanto aguardavam pelas deliciosas
cantaram lindas canções de S. Martinho!

castanhas

assadas,

Depois viemos para a sala lanchar todos juntos!
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EB1/JI de Setúbal

Turmas Amigas

No dia 11 de novembro, as Turmas Amigas do Pré-Escolar da sala 5 da Educadora
Paula Figueira e do 1º ano da sala 8 da Professora Rita Miranda celebraram juntas o
São Martinho!
A turma do Pré-escolar apresentou aos meninos do 1º ano a dramatização da Lenda de
São Martinho.

A turma do 1º ano cantou com muita alegria a música “O ouriço no castanheiro” que de
forma muito animada deu a conhecer as tradições deste dia. Ainda ofereceram aos
amiguinhos, um fio com uma castanha pintada por si.

Estes momentos partilhados pelas duas turmas, deram um toque especial a este dia
cheio de tradições!

O Magusto na EB1/JI das Manteigadas
O Magusto na EB1/JI das Manteigadas
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Até breve caros leitores!!!
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E B 1 /J I S et úba l
Dia Mundial do Leite Escolar

A turma 37 da EB1/JI de Setúbal assinalou o Dia Mundial do Leite Escolar.

Dia Mundial do Leite Escolar

No dia 25 de setembro de 2019 comemorou-se o Dia Mundial do Leite Escolar.
Este dia é comemorado em 40 países por todo o mundo.
A distribuição do leite escolar é gratuita. Todas as crianças devem beber 3 copos de
leite por dia.
No leite podemos encontrar cálcio,fósforo, iodo e proteínas que contribuem para
termos dentes saudáveis, ossos fortes e uma saúde boa.
Beber leite faz parte de uma dieta saudável.
Beba leite para ter força e saúde.
O seu corpo agradece!
Texto coletivo - t.37
Editado por Beatriz Simões

E B 1 /J I S et úba l
Cuidados de higiene e saúde
A turma 37 da EB1/JI de Setúbal assinalou o Dia da Lavagem das Mãos com cartazes que chamam a atenção para
a importância deste gesto quotidiano.
Este gesto é mais um dos que estes alunos praticam numa postura de cuidados de higiene e saúde, associado
ao lanche saudável e à escovagem dos dentes.

NÃO SE ESQUEÇAM DE LAVAR AS MÃOS!

Ofi c i na de M at emá t i ca

HALLOWEEN

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido, nos últimos anos, em
parceria com várias disciplinas e valências, na passada sexta-feira
dia 31 de outubro, a Oficina de Matemática celebrou o Halloween na
Biblioteca.
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Os alunos puderam participar em diversas travessuras, construir
bruxas a partir de planificações de sólidos, pinturas de desenhos
utilizando códigos numéricos e em inglês e pulseiras feitas a partir da
reflexão axial, entre outras atividades.

Dias da
Diversidade
Cultural
AGRUPAMENTO DE

ESCOLAS ORDEM DE

SANT'IAGO

19 e 20 novembro 2019
Auditório
Escola Básica e Secundária
Ordem de Sant'Iago
Bairro da Bela Vista - Setúbal

música | cinema | debates
exposições | palestras

Reunião Anual Esc ol a A zul 2019
R egi ão da G r a n d e Lisboa

Decorreu no passado dia 8 de novembro a 1ª Reunião Anual Escola Azul 2019– Região

da grande Lisboa, na Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos. O
nosso Agrupamento fez-se representar pelas Coordenadoras do Projeto, Ana Nogueira
e Vanda Alves, tendo o mesmo merecido o melhor acolhimento pelas Coordenadoras
Escola Azul, quer pelas atividades já realizadas, quer pelas propostas apresentadas.
Foram disponibilizadas as bandeiras Escola Azul que, oportunamente, serão hasteadas
em todas as Escolas do Agrupamento.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

EB1 nº7 de Setúbal
A turma 39, da E.B.1 nº7, em articulação com a Biblioteca Escolar,
desenvolveu atividades no âmbito do Plano Nacional de Leitura
através da exploração da obra literária “ O Médico do Mar”.
Na Biblioteca, os alunos visualizaram um vídeo da história e
elaboraram barcos em origami para a construção de um móbil.
Em sala de aula realizaram pesquisa sobre os animais marinhos
apresentados na história, identificando as caraterísticas de cada
um.

EB1/JI Nº 5 de Setúbal
A turma 24 embarcou numa aventura pelo Rio Sado.
Nem a instabilidade das condições atmosféricas impediram os
pequenos marujos, “guardiões do mar” por um dia, de entrar na
“Maravilha do Sado” e aprender coisas novas!

As visitas no Sado, de caráter pedagógico, têm como objetivo
promover a aprendizagem e o conhecimento sobre o rio e a reserva
natural do Estuário do Sado, através do contacto e da observação
direta destes elementos naturais da região. Assim ficamos a
conhecer o “tesouro” que o Sado esconde e que não vamos revelar
para não estragar a surpresa de futuros marujos e muitas
curiosidades que tornaram a visita muito empolgante.
Para além de se apreciar a beleza do Rio Sado, das praias da Serra
da Arrábida e também da Península de Troia.

“ Heróis da Fruta e Protectores do Mares e Oceanos”
Os alunos da turma 39 realizaram esta semana a tarefa « Super Fotografia dos Heróis da
Fruta», no âmbito do“projecto
Fruta - Lanche
Escolar
Saudável”, enquadrando-se a
Heróis da“ Heróis
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Assim, os Heróis da Fruta da turma 39 transformaram-se também em Heróis dos Mares e
Oceanos.
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6ºB e 6º F

Visi ta de Est u do à Merce aria “ Co nfiança d o Tr oino”

No dia 7 de novembro, as turmas dos sextos B e F saíram em direção à baixa da cidade,

para fazerem uma visita à mercearia do Senhor César.

Foi na Confiança do Troino que os alunos contactaram com as balanças, os moinhos de
café os depósitos de óleo e azeite e a célebre faca de cortar bacalhau. Nas tulhas viram
onde se armazenavam o arroz, o grão, o feijão e nas vitrines as latas de cereais, o frasco
do tão apreciado «pirolito» e o pincel da barba que alguns avôs ainda usam.
No armazém puderam observar de perto alguns utensílios como as peneiras e as cestas
que os marçanos utilizavam. Também aí ouviram falar da pesca do bacalhau.
Depois, chegou a hora da brincadeira e os alunos foram à pesca do bacalhau, pesaram
e venderam produtos numa pequena mercearia, construíram cartuchos utilizando a
técnica e as máquinas dos anos 20. E, como recompensa de serem tão atentos e bemcomportados, até ganharam um bacalhau e um cartucho.
Temos de agradecer às simpáticas animadoras que os acompanharam e ensinaram tudo
o que se passava em cada canto da mercearia e os ajudaram a «apanhar» o bacalhau que
trouxeram.
O percurso de volta à escola foi feito sempre na companhia do belo rio Sado.
Mas que tarde divertida na Confiança do Troino!

6º A

A turma A do 6ºano está a desenvolver um
projeto intitulado Sabor A(mar). Este
apareceu no âmbito do Projeto Saber
A(Mar) tendo como objetivo perceber
como é que a alimentação diária pode
causar poluição no nosso Rio Sado e de
uma maneira geral nos Oceanos. Dentro
das várias etapas que constituem este
projeto uma foi a visita à Mercearia
Confiança de Troino, onde os alunos, no passado dia
13 de novembro, puderam constatar as diferenças
entre os consumos de produtos do século passado e
os atuais, as vidas sociais e profissionais das duas
épocas e quais as consequências destas diferenças
para o Ambiente e de uma maneira mais concreta
para o Rio Sado.
Os alunos adoraram a experiência. “Foi muito
interessante e giro, ver como era antigamente”;
“Hoje temos muito mais desperdício e poluímos
muito mais do que no tempo dos nossos avós”; “Só
sabemos utilizar plásticos, hoje em dia”…

Sabia que …
... há uma “barreira de bolhas” a recolher plástico dos canais de Amesterdão?
The Great Bubble Barrier, é um tubo que, ao produzir bolhas, recolhe plástico
dos canais de Amesterdão. O projeto foi financiado em 500 mil euros e vai
estar em funcionamento durante três anos, 24 horas por dia.
O objetivo é ajudar a reduzir o número de objectos de plástico encontrados
nos oceanos, que segundo a empresa ronda os “oito biliões de quilos por
ano”.

Esquema ilustrativo da barreira de recolha de plásticos THE GREAT BUBBLE BARRIER

“A barreira de bolhas significará que menos plásticos chegam ao oceano e é
um passo em direcção a uma melhor regulamentação do nosso ecossistema,
para o benefício do humano, do animal e do meio ambiente”, adiantou ao
periódico inglês Marieke van Doorninck, responsável pela área de
sustentabilidade na Câmara de Amesterdão.
Com esta inovação, a
startup
foi distinguida no concurso
Green Lottery Postcode – que premeia os melhores em empreendedorismo
sustentável –, ganhando um financiamento de 500 mil euros. A empresa diz
estar pronta a “ajudar governos e empresas a parar a poluição plástica em
rios e canais em todo o mundo”.
Excertos e adaptações da notícia publicada em:
https://www.publico.pt/2019/11/12/p3/noticia/criada-barreira-plastico-amesterdao-1893401
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