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D E PA RTA M E N TO  E DUCA Ç Ã O  P R É -  E S CO L A R

EB1 /JI DE SETÚBAL

No “ Dia dos Amigos” o JI de Setúbal construiu a Árvore da Amizade, onde as crianças 

tiveram oportunidade de falar e desenhar o seu melhor amigo …



e registar algumas dedicatórias.

No dia 17 recebemos a visita da turma do 3º ano do curso profissional de 

artes do espetáculo da “escola dos grandes”, no âmbito da disciplina de 

Movimento orientada pela prof. Ana Estevens…

Na nossa escola já se brinca ao carnaval e ninguém leva a mal…

É o dia dos penteados loucos, é o dia da roupa do avesso, é o dia dos 

sapatos diferentes, é o dia dos colares e gravatas e é o dia da fantasia.

Mas…. também elaboramos alguns trabalhinhos!



Palhaços palhaços beijinhos e abraços !!!!!

BOM CARNAVAL



E B 1  N º  7  D E  S ET Ú BA L

É IMPORTANTE SABER... 
Importante saber, estar atento e tomar os devidos cuidados 

Quando na EB1 nº 7 de Setúbal, foram afixados alguns cartazes informativos sobre 
CORONAVÍRUS 2019- nCoV – Recomendações, aproveitámos para saber um pouco 
mais e tomar algumas precauções. 

Assim, sabemos que é um surto do novo coronavírus  (rebatizado de covid-19) que 
começou em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e matou até agora muitas pessoas. 

Os Coronavírus são uma família de vírus que podem causar doença no ser humano. A 
infeção pode ser semelhante a uma gripe comum. 

É muito importante lavar e bem as mãos, não levar a mão aos olhos e à boca sem lavá-
la, e tomar cuidado com as secreções respiratórias. Quando tossir, levar o antebraço à 
boca para reter as gotículas e depois lavar bem as mãos. 

Se for necessário usar máscara, em aglomerados de pessoas, e se não tivermos podemos 
improvisar uma máscara com um guardanapo de papel e 4 elásticos. Dobrar o 
guardanapo longitudinalmente, colocar dois elásticos nas pontas e os outros dois por 
cima e para prender nas orelhas. 

 

 

 

 



EB1/JI nº5 de Setúbal   

DIA DE S.VALENTIM …… FOI ASSIM  
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                                  CÚMPLICE                                                              AMIGÁVEL 

 

 

                 APAIXONADO                                               TERNURENTO   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

As Turmas trocaram entre si 
cartões do Dia de São 
Valentim, realizados  e 
assinados por todos os 
alunos. 

A turma 38 (2.º ano) e a turma 41 (2.º ano) da EB1/JI da Bela Vista, são 
turmas amigas, neste dia desenvolveram em conjunto a Atividade do Dia de 
São Valentim. 

 



EB1/JI nº5 de Setúbal 
“Ateliê de Jogos Tradicionais” 

Realizou-se na nossa escola uma atividade de Jogos Tradicionais,  
dinamizada pela Câmara Municipal de Setúbal. Esta atividade faz parte de 
um projeto chamado “Percursos em Rede para a Inclusão Ativa” e nesse 
contexto, os avós dos nossos alunos foram convidados a participar também!

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EB1/JI nº5 de Setúbal 
Ida à Ludoteca “O Moinho” 

As turmas de 1º e duas turmas de 2º ano da EB1/JI nº5 de Setúbal foram à 
Ludoteca “O Moinho”, assistir a uma apresentação da peça “Aladino”. Foi muito 
divertido assistir à peça de teatro e depois poder dar largas à vontade de brincar 
no espaço da Ludoteca!! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade realizada em parceria com a Animadora Sociocultural



D E PA RTA M E N TO  D E  E DUCA Ç Ã O  E S P EC I A L

PLANO INDIVIDUAL DE TRANSIÇÃO (PIT)                                                                                                                           
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Plano Individual de Transição (PIT)                                                                                                                            

A aluna Joana Rito do 9ºE encontra-se a realizar atividades PIT, pelo segundo ano consecutivo, na escola sede 
e na Escola de Equitação - APPACDM.  

A professora Rute Estrela (Educação Física - AEOS) e o professor Ivo Patronilho (Escola de Equitação - 
APPACDM) têm orientado a aluna no desenvolvimento de competências socioprofissionais nas áreas de 
desporto e equitação, contribuindo para a sua preparação e transição para a vida pós-escolar.               

A professora de Educação Especial Patrícia Rosa e os pais da aluna estão muito contentes com o desempenho 
e as capacidades demonstradas pela Joana. Agradecem aos professores Ivo e Rute por colaborarem, de forma 
exemplar e dedicada, na implementação do PIT da aluna. 

PIT na EB e Secundária Ordem de Sant’Iago  

1-    2-   

3-     4-   

      

1- Aqui estou no PIT a ajudar a professora Rute na aula de Educação Física.  

2- Distribuo e guardo os materiais nos sítios corretos. 

3- Também faço exercícios com os alunos. 

4- Gosto muito de ajudar a professora Rute. 



PIT na Escola de Equitação - APPACDM  

1-      2-   

3-     4-   

 

1- Aqui estou a arrumar o banco. O banco serve para subir para o cavalo.                   

2- Eu estou a encher o saco de palha com o Tiago. A palha põe-se nas boxes dos cavalos. 

3- Também varro o chão para ficar tudo limpo. 

4- Também ajudo o professor Ivo a conduzir a Estrela. 

Joana Rito 

 

 

 



D E PA RTA M E N TO  D E  C I Ê NC I AS  NAT U R A I S

PALESTRAS NO AEOS

Dia	13	de	fevereiro	decorreram	duas	atividades	no	auditório	da	nossa	escola.	
No	período	da	manhã,	esteve	presente	o	professor	José	Sousa	do	Politécnico.	Abordou	o	tema	“Aves	
no	estuário	do	Sado”	indo	ao encontro dos	conteúdos	lecionados	no	5º	ano	de	ciências	naturais. 
No	período	da	tarde,	esteve	presente	o	professor	da	UNL/FCT	e	presidente	da	Associação	Zero,	Francisco	
Ferreira.	Abordou	temas	como:		“As	alterações climáticas e poluição dos oceanos com o plástico" e 
“A	Sustentabilidade	no	planeta	Terra”. 
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O F I C I NA  D E  M AT E M Á T I CA

Dia dos Namorados  

No dia 14 de fevereiro comemorou-se o Dia de São Valentim  ou Dia dos Namorados! 

Nada melhor do que comemorar o dia com um pouco de matemática! J 

Como sabem, Origami é uma arte tradicional e secular japonesa de dobragem de papel; das 

dodragens geométricas de uma folha de papel criam-se representações de seres ou objetos. 

Pois… destas dobragens resultaram lindos corações! 

 

 

 

 

Constrói um coração e oferece-o a quem mais gostas! 

Ficam aqui algumas dicas… 

ü https://www.youtube.com/watch?v=G0epoBMaiGA 

ü https://www.youtube.com/watch?v=IIr8l4l0kN4 

  



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Decorreu no dia 14 de fevereiro a entrega de prémios aos alunos 
vencedores do concurso rosa dos ventos dinamizado pelo Grupo de 
Geografia em colaboração com a Biblioteca Escolar. 

1º Prémio - Pedro Lança (7ºD) 

                                   2º Prémio - Rute Bandarra (7ºA), Beatriz Dionísio (7ºD), 

                                                         Joana Ferreira (7ºD),  por terem obtido a mesma pontuação. 

                                   Parabéns aos alunos vencedores. 

           1º Prémio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C LU B E  D O  A M B I E N T E

ECOGAGS

Desde a semana passada TODAS as salas da escola sede deste Agrupamento têm 

ecogags para separação de resíduos (papel e embalagens).

Verificámos que não havia possibilidade dos alunos separarem os residuos que 

faziam nas salas e por seremos uma Escola Azul e querermos continuar a melhorar os 

habitos dos alunos relativamente a este tema, colocámos em cada sala um conjunto 

de sacos para o efeito. 

Só foi possível implementar este projeto graças à parceria com a AMARSUL que 

nos cedeu os ecobags gratuitamente.

Após apenas uma semana verificámos, com orgulho, que os alunos têm aderido à 

iniciativa verificando-se um volume considerável de resíduos colocados nos sacos 

amarelos e azuis, diminuindo o volume do lixo indiferenciado.

Esta iniciativa pode estender-se a todas as salas do agrupamento por se considerar 

uma vais valia à formação cívica dos alunos.

Clube do Ambiente                                          Professores: Carlos Martins e Tânia Silva





D E PA RTA M E N TO  D E  L Í NGUAS

IT’S VALENTINE’S DAY!

St Valentine´s day is celebrate on 14th February. Tudo indica que surgiu, quando 

o Imperador Romano Cláudio II proibiu os casamentos, para assim angariar mais 

soldados para as suas tropas. Um sacerdote da época, de nome Valentim, desrespeitou 

este decreto imperial, realizando casamentos. O segredo foi descoberto e Valentim 

foi preso, torturado e condenado à morte. Antes conseguiu enviar e receber algumas 

cartas ainda na cela, o que originou a troca de cartões neste dia, os chamados 

“valentines”.

 Para celebrar o St Valentine´s day e, como já vem sendo habitual na nossa escola, os 

alunos do 2ºciclo elaboraram postais no âmbito das disciplinas de Inglês e Educação 

Visual. As dedicatórias / frases escritas em inglês foram feitas com muito amor e 

dedicação. Os postais foram depois colocados no marco do correio criado para 

o efeito para serem entregues aos namorados/as ou amigos/as dos discentes que 

assim o quiseram.





EQU I PA  T E I P  /  A N I M A Ç Ã O  S O C I O CU LT U R A L

IT’S VALENTINE’S DAY!

No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante Equipa TEIP 

(ação- Geração Sucesso), desenvolveram-se várias atividades no Agrupamento.

Espaço OTL (Ocupação de Tempos Livres), decoração alusiva às festas temáticas.



S. VALENTIM 
Tivemos a presença do Cupido, que distribuiu com carinho, as cartas de 
amizade



TUBARÕES À VISTA  NA EB1 /JI DE SETÚBAL, NO ÂMBITO DO PROJETO ESCOLA AZUL



SEMANA DOS AFETOS NA ESCOLA SEDE. 
Distribuição de porta-chaves, na sala dos professores, alusivos à temática.

O CARNAVAL É COR, ALEGRIA E MÚSICA!
Decoração alusiva à temática na escola sede.
Comida, bebidas e pintura faciais, atividade carnavalesca promovida pela As-
sociação de Estudantes AEOS.



ESCOLAS COM TALENTO
Em parceria com a Divisão de Juventude, no âmbito do projeto: Escolas com 
Talento, realizou-se na escola sede, uma semifinal.
Os vencedores: Bruno Parracha T Cef 2, Cristiano Martins T Cef 1, com a 
dança do Kuduro.
Parabéns! 
Vão representar a nossa escola na final, a ter lugar em março.



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 
EB1/JI de Setúbal 

 
 

O “Saber (A)Mar” esteve na turma 41. 
 
Foi com muito gosto e diversão que juntos construímos uns belos 
cavalos-marinhos! 
Depois de uma breve conversa e reflexão acerca dos Oceanos e os 
cuidados que devemos ter, colocámos mãos à obra e… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Mais uma vez, enriquecemos o nosso painel! 



 
 

O “Saber (A)Mar” esteve, ainda, na turma 37. 
 
Foi lida, explorada e interpretada mais uma notícia sobre o mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O resultado foi colocado no painel “O MAR é notícia”. 
 
 
 
 

 



Sabia que … 
... a  pesca está a ameaçar o boto-cor-de-rosa da Amazónia?  
 

O boto-cor-de-rosa da Amazónia é um mamífero inteligente e amigável, que parece, à 
semelhança de um humano, sorrir e corar quando está entusiasmado. 
 

Por ano, são mortos cerca de 2500 botos-cor-de-rosa no estado do Amazonas para 
servirem de isco para pescar outras espécies — o que os coloca numa situação 
vulnerável. Mas há quem esteja preocupado com aqueles que são os maiores golfinhos 
de água doce: no Brasil, há pescadores que os caçam e matam ilegalmente, 
transformando-os em isco para um peixe-gato a que chamam piracatinga. 
 

    
 
 

Ambientalistas e investigadores têm apelado à sua renovação — entre eles, Vera da 
Silva, que há 25 anos trabalha para a preservação do boto cor-de-rosa: “Nunca deixei 
de estar encantada por estes golfinhos. São animais fascinantes”, diz, enquanto a sua 
equipa usa uma rede para apanhar golfinhos que serão, posteriormente, examinados, 
medidos, marcados e libertados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 
(ocupa uma área de 11 quilómetros quadrados de floresta tropical inundada). 
 

Tal como outros golfinhos, eles fazem sons de assobios através de espiráculos, para 
comunicar debaixo de água. O que os distingue é a lenta transformação de cinzento 
para cor-de-rosa, à medida que vão envelhecendo. A gravidez dos golfinhos dura, 
normalmente, 13 meses. Uma cria é amamentada até aos dois anos. Por ser um 
período de amamentação tão longo, as fêmeas apenas se reproduzem a cada três ou 
cinco anos. O seu comportamento e exposição à luz solar também têm influência na 
mudança de tom do boto cor-de-rosa — ou “boto vermelho”, como é conhecido no 
Brasil. 
 

A sua grande capacidade de acasalar e “cortejar” deram origem a uma lenda na 
Amazónia, que diz que o boto cor-de-rosa se transforma num belo homem durante a 
noite, para seduzir as mulheres da vila. 
 
 

Excertos e adaptações da notícia publicada em: 
https://www.publico.pt/2020/02/09/p3/noticia/pesca-ameacar-botocorderosa-amazonia-nao-queremos-
golfinhos-passem-apenas-lenda-1903270 
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O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em: 

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


