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Agrupamento de Escolas Ordem de Sant`Iago 
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- Paulo freire
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Projeto retratos tecidos em manta

3
28  de Setembro a 5 de Outubro

  gabinete pief

O Projeto Retratos Tecidos 
em Manta – Partilhas de e 
Sobre Famílias inaugurou a sua  
exposição no passado dia 24 de 
Setembro pelas 15h no Centro 
Comercial Alegro de Setúbal – 
Átrio das Artes.

Mantas de retalhos ilustrativos 
memórias, estórias, dinâmicas 
familiares, valores e princípios 
orientadores de família, 
fotografias de famílias e de lugares 
significativos para as mesmas, 
patentes até ao dia 7 de outubro







Convidamos todos os alunos e docentes do projeto do ano lectivo passado das 
turmas PIEF 1, 2 e 3 (e alargamos o convite a toda a comunidade escolar) a vis-
itarem os seus/nossos trabalhos, num projeto promovidos pela ACM/YMCA de 
Setúbal e pela EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza – Núcleo Distrital de Setúbal.

As Técnicas de Intervenção Local das turmas PIEF 
Agrupamento de Escolas Ordem de Sant`iago

Fátima Banha
Raquel Banha 



No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa 
TEIP (Ação 9 - Geração Sucesso), desenvolveram-se diversas atividades nas 

escolas pertencentes ao Agrupamento, nomeadamente: EB1/JI de Setúbal; EB1/JI da 
Manteigadas e  EB1/JI Nº 5

Atividades: “Saltar à corda”; “ O lencinho vai na mão” e “Caminhada a três pés”.

   animação Sociocultural  

saltar à corda,  o lencinho vai na mão e caminhada a três Pés



ObjetivOs:

• Dinamizar o recreio (Intervalo de aulas); 
• Envolver as crianças em atividades que estimulem a interação e raciocínio; 
• Consciencializar as crianças sobre as várias formas de brincar com respeito e   

camaradagem; 



As crianças aderiram com bastante entusiasmo pedindo diversas vezes 
para jogar,  o que para nós foi bastante gratificante e animador.     

Animadora Sociocultural
Natália Silva       



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

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

aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


