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E B 1 /J I  N º 5  D E  S ET Ú BA L

D I A  D A  E S C O L A  A Z U L … C O R R E N T E  D O  O C E A N O
No dia 19 de maio de 2022, os meninos e meninas do Pré-escolar da 

EB1/JI nº5 de Setúbal fizeram a corrente do Oceano… todos juntos por 
um mar mais limpo e mais azul.

         Ouvimos, dramatizámos e explorámos a história “O dia em que 
o mar desapareceu”, de José Fanha. Elaborámos um painel com alguns 
dos trabalhos realizados pelas crianças, utilizando várias técnicas de 
Expressões.

         Esta história foi trabalhada em articulação pelos três grupos, para 
promover, sensibilizar, preservar e cuidar do nosso mar. 

Turmas 11 e 13 | 1° Anos 



EB1/JI nº5 de Setúbal 

  Visita de estudo “Pavilhão do Conhecimento”  

          No dia 20 de maio, com um grande sorriso nos lábios e muitas espectativas, 
lá fomos a caminho do Pavilhão do Conhecimento.    

   

 
      Foi muito divertido andar de autocarro…experimentar jogos 
sensoriais…construir a “casa inacabada” …fazer escalada…descobrir o labirinto… 
explorar o caleidoscópio de espelhos …andar de carro com rodas quadradas e muito 
mais…                      
 

 
 

 

 

 
                                            “Que alegria, queremos voltar!” 

 

 

 
                 
 

Articulação Vertical – Pré/1ºCiclo  

 

 



B 1  N . º  7  D E  S ET Ú BA L

C O R R E N T E  D O  O C E A N O

No dia 19 de maio as turmas da EB1 N.º 7 de Setúbal realizaram a 
atividade Corrente do Oceano contemplada no Projeto Saber (A) 
Mar que visa a preservação dos Oceanos.



EB1 Do Faralhão Nº 2

No dia 19 de maio comemorámos o
dia da Escola Azul e todos vieram
vestidos de Azul e Branco.

Fizemos o cordão e a onda com
todos os alunos da Escola.

Na sala de aula realizamos
atividades ligadas à importância de
manter a Escola e o Oceano
limpos. Visualizamos vídeos que
nos ajudaram a perceber porque
somos uma Escola Azul.

Pintámos desenhos e decorámos
espaços comuns.



Grupo 57 da EB1/JI do Faralhão 

 

Na semana Azul, de 16 a 20 de maio, o Grupo 57 
da EB1/JI do Faralhão, assistiu com o seu 
embaixador, ao visionamento de um vídeo de 
apresentação dos problemas que os oceanos 
enfrentam e, em conjunto selecionámos três 
questões e fizemos a nossa votação 

 

 

Ao longo da semana distribuímos pela comunidade envolvente, um panfleto de 
sensibilização à preservação dos oceanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E no dia 19, com a participação de toda a escola e alguns familiares fizemos 
a nossa Corrente do Oceano e … 

… os registos dessa atividade, para ser sempre lembrada! 

 

 



EB1/JI de Setúbal 

“Programa Municipal de Educação pela Arte e pelas Ciências Experimentais”. 

Ciência Viva 

 

Com a experiência “Dança da manteiga” os alunos das turmas 42 e 47, do 3.º ano, aprenderam 
a fazer manteiga. Colocaram uma pedra e natas dentro do recipiente, fecharam-no, abanaram 
e quando a pedra deixou de se ouvir a bater a manteiga estava pronta. Foi só retirar o coalho e 
degustar com bolachas. Estava deliciosa.   

 

                                  

 

 

                                    

 



EB1/JI de Setúbal 

 

No dia 19 de maio comemoramos o “Dia da Escola Azul”. 

De forma simbólica a comunidade educativa formou um cordão humano (corrente do 
Oceano). Todos de mãos dadas pelo Oceano. 

 

 

 

Foram realizadas atividades de sensibilização para os problemas ambientais 

relacionados com os oceanos e sobre a importância da preservação dos mesmos.  

 

 

 

 

 



 



Porta a Porta

Sensibilização à População





Dia da Escola Azul 

Na Sala de Recursos Especializados 1 da EB1/JI de Setúbal não deixamos de colaborar no projeto 
Escola Azul, uma vez que o objetivo deste projeto é envolver a comunidade escolar na importância 
dos oceanos e quais os impactos. 

Sensibilizar para uma consciência mais ecológica e de bem com a natureza. 

Iniciamos a atividade com o conto “A menina do mar” de Sophia de Mello Breyner, sendo a nossa 
primeira sensibilização para a temática, posteriormente com toda a comunidade escolar da EB1/JI 
de Setúbal fizemos um cordão humano, por fim construímos um cartaz alusivo aos oceanos.  

Deixamos alguns registos das nossas ações.  

 

 

 

 Departamento de Educação Especial 

Sala de Recursos Especializados nº 1  

EB1 de Setúbal 



Dia da Língua Inglesa  
&  

Dia Mundial do Livro  
23 abril 

No âmbito da celebração do dia da Língua Inglesa e do dia Mundial do Livro, que ocorre 
no dia 23 de abril, várias turmas do terceiro ciclo foram convidadas a participar em 
algumas atividades lúdico-didáticas que decorreram na escola, durante essa semana.   

A realização das atividades em articulação com as disciplinas de Inglês e de EVT teve 
como objetivo promover a relevância da língua Inglesa, 
incentivar a sua aprendizagem, aprofundar 
conhecimentos culturais e realçar a importância da 
leitura, no sentido de se desenvolverem hábitos 
regulares da mesma. 

Várias turmas do sétimo ano participaram num concurso 
de desenho intitulado “English Days” e no qual tiveram a 
oportunidade de desenvolver e demonstrar as suas 
aptidões artísticas, uma vez que desenharem vários 
elementos culturais icónicos do mundo da Literatura, 
Arquitetura, História, Cinema e Gastronomia,  
pertencentes a países anglo-saxónicos. Os respetivos 
trabalhos encontram-se expostos na biblioteca da escola 
estando disponíveis à comunidade escolar. 

Várias turmas do oitavo ano participaram, igualmente, 
num concurso intitulado “My Shakespeare” tendo 
preenchido um questionário, após a visualização do vídeo referente a William 
Shakespeare. Por fim, foi exibido um vídeo sobre as bibliotecas mundiais mais 
interessantes e peculiares, no sentido de se chamar a atenção para a sua importância, 
tendo em vista o mundo digital em que vivemos.   Neste mundo,  as tecnologias estão  
em constante afirmação e parecem triunfar a cada dia. Por fim, os vencedores dos 
referidos concursos serão premiados, no mês de junho, com um livro como 
agradecimento pelo seu contributo e empenho.  

Teresa Nunes 
Grupo 330 

 

 

  







Sala 
Antiga sala de Línguas – B ; Nº máximo de alunos:12Fun 

	ESPAÇO TRANSVERSAL DE APOIO À APRENDIZAGEM

ESPAÇO DE PESQUISA

ESPAÇO DE TRABALHO DE PROJETO

ESPAÇO DE ENSINO DIFERENCIADO

ESPAÇO INCLUSIVO

ESPAÇO DE TRABALHO COLABORATIVO

Ação PADDE - PR5. Criação de um espaço digital transdisciplinar

Marcação:  salafun@aveordemsantiago.pt

Responsáveis: Raquel e Natália



Psicologia na AEOSNewsletter 
 

Espaços Verdes, Saúde Psicológica e Bem-Estar 
A evidência científica demonstra amplamente o contributo do contacto 

com a natureza e com espaços verdes para a Saúde Psicológica e o 

Bem-Estar dos cidadãos, quer no que diz respeito à prevenção de 

dificuldades e problemas de Saúde Psicológica, quer no que diz respeito 

à promoção da Saúde Psicológica e do Bem-Estar. As próximas edições 

do espaço Psicologia na AEOSNewsletter serão dedicadas a este 

tema. 

 

 
 

Maria Cristina Andrade 
(psicóloga/SPO) 

Fonte: Ordem dos Psicólogos Portugueses 



Sabia que … 
...  as correntes do oceano estão a mudar graças às alterações climáticas? 
 

As correntes superficiais do oceano estão a ficar mais rápidas graças às alterações 
climáticas, relata um novo estudo da Instituição Scripps de Oceanografia da 
Universidade da Califórnia em San Diego. 
 

A equipa de cientistas estudou um modelo de simulação no qual as temperaturas das 
camadas superiores do oceano aumentavam a nível mundial. A diferença na densidade 
entre a parte superior e a inferior, onde está água mais fria, levou a que as correntes 
oceânicas rápidas ficassem mais finas, acelerando-as. Já o aumento da velocidade das 
correntes oceânicas rotativas, os giros, foi associado a uma desaceleração da circulação 
oceânica abaixo. 
 

 
 
“Ficámos surpreendidos ao ver que, quando aquecemos a superfície do oceano, as 
correntes de superfície aceleram em mais de três quartos dos oceanos do mundo”, 
conta Qihua Peng, principal autor do estudo. 
 

Esta mudança pode vir a afetar o transporte dos nutrientes, importante para os 
organismos, e os processos de captura de carbono e calor da atmosfera. 
 

Na Antártida, mais precisamente na Corrente Circumpolar Antártica, que é a maior do 
mundo, já foi observada esta aceleração pela Instituição – e prevê-se que se mantenha à 
medida que o planeta aquece. 
 
Notícia publicada em: 
 

https://greensavers.sapo.pt/correntes-do-oceano-estao-a-mudar-gracas-as-alteracoes-climaticas/  
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