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O primeiro dia de um novo ano os alunos do 1.º ano foram recebidos 

pelas professoras Ana Vaz e Teresa Morgado e encaminhados às 

respetivas salas. Nas salas todos se apresentaram, assim como, os alunos 

partilharam as suas expetativas relativamente à escola. Neste contexto 

quisemos dar-lhes as boas-vindas, tentando dizer-lhes que ali seria a sua 

2 casa, ali teriam uma segunda família, ali teriam amor, compreensão, 

carinho, regras, aprendizagem, mas também brincadeira. Ali seriam todos 

diferentes, mas todos iguais. Diferentes sim, mas iguais no convívio, no 

amor, na solidariedade, no dar e receber na atenção que as professoras 

lhes vão conceder. Contaram-se duas histórias “Uma lição de Amor”; “Não 

faz mal ser diferente” e os alunos dialogaram sobre o que viram e ouviram 

e fizeram o seu próprio painel de boas-vindas com desenhos sobre as 

histórias. A interação já começou, a dádiva deu o seu primeiro passo, 

esperando que esse passo se torne o princípio de uma grande e feliz 

maratona





 

Na EB1 Faralhão nº 2 a Receção 
aos alunos foi lembrada desta 

forma: 
• Atividade de Expressão 

Plástica dinamizada pela 
professora Natércia Bentes. 
Todos os alunos da turma 
14 de 1º ano contribuiram 
para a construção da 
árvore da turma, deixando 
a sua marca (palma da 
mão). 

• Na sala de aula, a 
professora marcou o 
início do ano letivo, 
oferecendo uma 
lembrança (feita à 
mão),a cada aluno. 
Todos mostraram o seu 
apreço e gratidão. 
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Iniciado o ano letivo 2021/2022, a EB1/JI de 
Setúbal recebeu os novos alunos do pré-
escolar e do 1º ciclo no dia 16 de setembro. 

Numa altura em que a pandemia provocada 
pelo Covid-19 nos manteve a todos 
afastados, impedindo-nos de nos 
relacionarmos presencialmente, eis que se 
inicia um novo ano escolar com a esperança 
de melhores dias, apesar de todos os 
cuidados que devemos manter. 

 

As nossas crianças chegaram 
alegres, ansiosas e curiosas. Foram 
recebidas pelos respetivos 
docentes (educadoras e 
professoras), conheceram a sua 
sala e as instalações escolares nos 
seus diferentes espaços. No 
refeitório, puderam deliciar-se 
com um pequeno lanche e 
brincaram no espaço exterior. 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação 
agradecemos a colaboração neste primeiro dia de 
aulas, assim como às Assistentes Operacionais, 
Cozinheiras e Docentes. 

Esperando que este seja o retomar da realidade 
escolar da qual temos saudades, damos as boas 
vindas a todos os Alunos, Pais e Encarregados de 
Educação e a todo o Pessoal Docente e Não 
Docente, sabendo que juntos somos mais fortes. 

 



De volta à escola!  

No dia 17 de setembro de 2021, a turma 1 da EB1 nº1 do Faralhão regressou à escola. Felizes 
e cheios de energia, traçaram alguns objetivos para este ano letivo e ilustraram as 
“bandeirolas” do “Tudo sobre mim”. Foi uma forma de se darem a conhecer um pouco 
melhor, em particular aos novos colegas que este ano farão parte da turma. Facto que 
muito entusiasmo causou… Novas amizades trazem novos sorrisos! 

A turma 1 deseja a todo o Agrupamento Ordem de Santiago, um excelente ano letivo! 

          

 

        

 

     



EB1 Nº2 DO FARALHÃO, 

 Mais uma etapa superada! 

Mais um ciclo se fechou com sucesso para a turma nº14 da EB1 nº2 do Faralhão. 

Foram a prova de que, por vezes, é nas condições mais difíceis que se conseguem os 
melhores resultados. 

Parabéns a todos (as)!! Que sejam muito felizes!! 

Um beijinho da vossa professora e para sempre amiga Natércia Bentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



…E chegou o final do ano!!! 

Para uns, o final de um ciclo, para outros o término de uma jornada que não se apresentou 
nada fácil…  

O último dia de aulas da EB1 Nº2 de Faralhão não podia ter terminado da melhor 
maneira…todos os meninos que se encontravam em isolamento profilático regressaram a 
tempo de poderem comemorar este dia tão importante…foi tão bom vê-los! 

Umas boas férias para todos! 
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