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Dia D 
A EB1 Faralhão nº2, participou no dia 27 de novembro nas 
atividades promovidas pela CMS no âmbito do Desporto nas 
Escolas. 

Foi uma manhã muito divertida passada nas instalações do Estádio 
do Vitória de Setúbal. Experimentámos várias modalidades e 
aprendemos mais sobre o desporto e a sua importância para a 
nossa saúde. 

A prática desportiva deve estar presente na vida de todos nós, 
como um hábito de vida saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depois do esforço, o merecido descanso e lanche dos 
desportistas… 

 

 

 

 

 

 



Dia do Pijama 
A EB1 Faralhão nº2, participou na iniciativa 
apresentada pela associação “Mundos de Vida” e 
assim assinalámos o Dia do Pijama. 

Após a exploração do livro “Todos de Pijama”, eis que chegou o 
grande dia, em que miúdos e graúdos saíram de casa com os seus 
pijaminhas e peluches mais fofinhos. 

Concluímos a leitura do livro, realizámos várias atividades em sala 
de aula, cantámos e dançámos com muita animação a canção “Quero 
Acreditar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois deste dia, todos os nossos 
alunos partiram à procura do 
“pássaro azul” que vive em cada 
um de nós, que nos dá carinho, 
amor, proteção e nos ajuda a 
controlar as nossas emoções… 

EB1 Faralhão nº2 

 

 



PRÉ- ESCOLAR 

EB1/JI de Setúbal 

No dia 15 de novembro as crianças da Pré da EB1/JI de Setúbal realizaram atividades no 
âmbito do projeto “Heróis da Fruta” relacionadas com a alimentação saudável e o respeito e 
preservação do meio ambiente. 

 

 

Saboreamos um lanche saudável, 
reciclamos as nossas embalagens 
e assim abraçamos o meio 
ambiente. 



Para as comemorações do Dia da Multiculturalidade – Etnia Cigana - fizemos 
um baile cigano envolvendo todas as crianças do Jardim de Infância e 
também convidamos algumas mães que vieram falar sobre a sua cultura e 
tradições: 

                

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



O f i c i na  d e  M at e M á t i ca

 
Dezembro aproxima-se, mês do Natal... 
 
Considerada um dos símbolos do Natal, a Oficina de Matemática, já se 
encontra a elaborar a “árvore de Natal”. 
 
Hoje em dia as árvores de natal adaptam-se a estilos mais contemporâneos, 
podendo ser construídas com recurso a diversos materiais.  
 
 
Com a ajuda dos alunos, que frequentam este espaço, já começamos a 
implementar mais uma atividade cheia de cor e espírito natalício! 
Sempre, claro, com a matemática em acção! 

 
 
      
 
 

 



a n i M a ç ã O  S O c i O cu lt u r a l  -  equ i pa  t e i p

G e r a ç ã o  S u c e S S o  /  o T L
É um espaço criado a pensar em ti ocupando os teus tempos livres, participas em 

pequenos projetos de interesse para a comunidade AEOS, permite-te desenvolver 

capacidades pessoais e sociais.

Áreas de Atividades

No espaço OTL podes participar nas seguintes áreas:  

 ATELIERS  ARTE DECORATIVA; 

 ORGANIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS:

WORHSHOPS;

 PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE FEIRAS TEMÁTICAS;

JOGOS TRADICIONAIS;

DINAMIZAÇÃO DE DATAS FESTIVAS;

PROMOÇÃO DE DINÂMICAS DE GRUPO.





Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Para celebrar o Dia Nacional do Mar, o pré-escolar do Faralhão iniciou o projeto 
“Choco, choquinho, quem és tu?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Iremos dando notícias das descobertas, atividades, aprendizagens realizadas! 

 

Também fomos à Biblioteca Municipal, conhecer a história do peixinho descontente  

 

 

 

 

 

 

 

 

…e aproveitámos para visitar o sr. Choco e o nosso rio sado!   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Quando uma chave de cobre 
vai parar a seus pés, a 
Rosinha escuta uma voz 
misteriosa que lhe fala de um 
Grande Tesouro existente no 
alto mar. A Rosinha aventura-
se então a remar até esse 
lugar longínquo. Aí, num 
castelo cheio de cores (o 
Castelo do Grande Tesouro), 
a Sereia Íris revela-lhe um 
segredo sobre os sonhos do 
Universo e explica-lhe a razão 
do movimento do mar, ao 
mesmo tempo que lhe faz um 
pedido muito importante: 
ajudar o mundo a cuidar dos 
sonhos. Como poderá a 
Rosinha realizar uma tarefa 
que parece ser tão 
complicada?” 

EB1/JI das Manteigadas 

A nossa amiga Adelaide, que adoramos receber nas nossas 
salas de aula, trouxe-nos o Mar com sabor a sonhos… 
Contou-nos uma linda história que vale a pena ler ou ouvir 
ler! 
 

Obrigada Adelaide!! 

É OBRIGATÓRIO SONHAR!! 



E finalmente o cardume chegou ao 
Faralhão 2… 

A EB1 Faralhão nº2, terminou assim a construção 
do seu cardume voador, atividade promovida pela Projeto Saber 
(A)Mar. 

Contámos com a preciosa colaboração das 
nossas auxiliares de ação educativa, que 
montaram o produto final, ficou alegre e 
muito divertido. 

Pelo meio fomos fazendo alguns trabalhinhos 
sobre o mar. A turma 14 do 2º e 3º ano, 
realizou um painel com motivos marinhos. 

As turmas 3 e 5, exploraram a biografia e algumas obras do pintor 
Romero Brito. Os alunos decoraram alguns desenhos deste pintor 
alusivos ao mar.  

 

 

 

 

 

 

 

EB1 Faralhão nº2 

 

 



e B 1  n º  7 

curioSidadeS Sobre uTenSíLioS de p e S c a

Embelezamos a escadaria da EB1 nº 7 com trabalhos alusivos ao mar.

Colocámos um Rocão de Branqueira – termo popular utilizado pelos pescadores do 

Bairro Santos Nicolau - que mais não é do que uma rede de pesca completa, onde estão 

expostos vários trabalhos alusivos ao Projeto Saber (A)Mar.





Histórias de Mar 
a rever no RTP Play - Série documental sobre os recursos costeiros e 

ribeirinhos da Península de Setúbal. 

 
Série filmada com recurso à ajuda das comunidades piscatórias da Península 
de Setúbal, esta série de vários episódios com cerca de 30 minutos cada,  é 
dedicada à relação do Homem com o mar e o rio, através de depoimentos e 
imagens de arquivo. 
A temática de Histórias do Mar, incide sob as profissões do mar, as artes de 
pesca tradicionais e os produtos e serviços ligados ao mar e ao rio. 
 

 

 

Deixe-se guiar pela arte e conhecimento das comunidades piscatórias da 
Península de Setúbal, para conhecer a relação entre o Homem e o Mar. 

 

https://www.rtp.pt/programa/tv/p31597 

 
Ficha Técnica 
Título Original - Histórias de Mar 
Realização - Dias Martin 
Produção - ADREPES 
Música - Tiago Pereira 
Ano - 2014 

 



Sabia que … 
... a iniciativa “#plasticoamais” da Associação Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor (DECO) recolheu um total de 835 denúncias de consumidores 
sobre produtos com excesso ou injustificada embalagem de plástico, em 
menos de cinco meses. 
 
Ao assinalar a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos (de 16 a 24 de 
novembro), a DECO divulgou um balanço da campanha, lançada em 5 de 
Junho, que revela que 41,05% das denúncias visaram a embalagem de 
produtos frescos (legumes e frutas) e 19,35% foram relativas produtos secos 
de mercearia como grão e arroz. A percentagem mais baixa (1,96%) diz 
respeito aos produtos de limpeza. 
 

 

 

Na sequência das denúncias recolhidas na campanha, a DECO efetuou dez 
reuniões com empresas para reivindicar soluções de redução de embalagens. 
 
 
Excertos e adaptações da notícia publicada em: 

https://www.publico.pt/2019/11/21/p3/noticia/deco-recolheu-835-denuncias-excesso-
plastico-produtos-embalados-1894546 
 
 

 
 

 



Newsletter do AEOS

O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em: 

http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


