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Escola Básica 1 nº 7 rEcEBE os alunos do 1º ano

2
De 21 a 27 de Setembro

  PRIMEIRO  CICLO

  PRIMEIRO  CICLO

e nquanto decorreu a Reunião de Pais/ encarregados de educação, os alunos 
decoraram um lápis de grafite, oferecido pela escola e ouviram uma história. 



Por fim, houve um Lanche 
Convívio entre as turmas.

Bom Ano Letivo! 



Jardim dE infância do faralhão
PRÉ ESCOLAR

O início do ano letivo no Jardim de Infância do Faralhão
Dia da receção

Apresentação e visita guiada à escola

Atividade de expressão plástica em conjunto, crianças e famílias! 



EB1/Ji nº5, sEtúBal
Início do Ano Letivo 2018/2019 no EB1/JI nº5, Setúbal

PRÉ ESCOLAR

14 de Setembro 

Receção das Crianças

Apresentação, contacto com 

as famílias e 

Dramatização

 História: “Um Beijo na Mão”

Exposição dos trabalhos no espaço polivalente



Desenho da mão e pintura 

e colagem do beijinho para 

levar para casa e presentear os 

pais!

Atividade de Expressão Plástica

Atividade de Expressão Dramática, em 

colaboração com a Biblioteca Municipal de 

Setúbal.

História: “A Princesa que não sabia 

Espirrar”

Participação do Pré Escolar. Foi muito divertido ensinar a Princesa a Espirrar!

Bom Ano Letivo para todos!





R ealizou-se no dia 19 a primeira reunião 
no âmbito do programa TeIP, que 

mantém a mesma equipa Técnica, mas conta 
agora com nova coordenação, a saber: o Professor 
Bibliotecário Pedro Silva.

Paralelamente à revisão do PPM, foi feita a 

devida reflexão relativamente à continuidade 
ou necessidade de alteração das ações nele 
contempladas, pela análise da sua utilidade, 
exequibilidade e eficácia.

A seu tempo, mais novidades TeIP!!  Com 
votos de um eXCeLeNTe ano letivo.

A equipa técnica TeIP

 T.E.I.P

primEira rEunião no âmBito do programa tEip



esta newsletter e números anteriores estão disponiveis no 
modo “flip book” em:  https://issuu.com/aeosantiago/docs 

O arquivo completo   e atualizado dos número 
anteriores tambem pode ser consultado em: http://www.

aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


