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Agrupamento de Escolas Ordem de Sant`Iago 



A sepArAção do lixo  nA eB1 do FArAlhão

5
12 a 19 de Outubro

Educação Pré-Escolar

  Realizada nas salas e ao final do dia, nos novos ecopontos.





MeMBros dos Órgãos sociAis dA  A. e. pArA 2018/2019
associação dE EstudantEs

 No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP 
(Ação 9 - Geração Sucesso),   a nossa Escola conta com novos membros dos órgãos sociais 
da Associação de Estudantes.
A Direção da associação é agora presidida pela Sara Pereira Silva do 11º A - Curso: Técnico 
de Operações Turísticas.
Na tomada de posse, o Dr. Pedro Florêncio, Diretor  da nossa escola, manifestou aos 
novos membros dos órgãos sociais a disponibilidade da Direção para apoiar a Associação 
de Estudantes na concretização dos seus objetivos, pedindo-lhes também que estivessem 
atentos e prontos a defender a escola e o seu projeto educativo bem como os direitos e 
interesses legítimos de alunos, pais e professores. 

Membros dos Órgãos Sociais da Associação de Estudantes para 

2018/2019:

 Animadora Sociocultural         Natália Silva

Direção:
Presidente: Sara Pereira Silva
Vice-Presidente: Carolina Sofia Santos Pereira
Secretário: Daniela Alexandra Prata Roucayral
Tesoureiro: David Marreiros Guerreirinho
 

Mesa da Assembleia Geral:
Presidente: Lara Denyse Andrade Teodoro
1º Secretário: Ana Lúcia Xavier Reis Carregueira
2º Secretário: Daniela Alexandra Prata Roucayral
 

Conselho Fiscal:
Presidente: Bruno Abel Correia dos Santos Silveira
Secretário: Mário André Soares Andrade
Relator: David Marreiros Guerreirinho



gnr – escolA segurA
EB1 nº2 do Faralhão

No dia 09/10/2018, a Turma 3 de 1º e 3º ano da EB1 nº2 do Faralhão, participou 
numa sessão com a GNR – Escola Segura, no âmbito da Prevenção Rodoviária.

Assistimos a uma apresentação em PowerPoint e exploramos em sala de aula 
um folheto e um cartaz, deixado pelos agentes da GNR.

Foi um momento muito atrativo de interação entre alunos, agentes e professora.

Todos os alunos levaram para casa o folheto para, com os seus pais e Encarregados 
de Educação, verificarem se estão a ser cumpridas as regras essenciais no que 

toca à Prevenção Rodoviária e os cuidados a ter com os “estranhos”.



Um muito obrigado aos dois agentes que nos acompanharam 
neste momento!!



o diA eM que A BArrigA reBentou
A turma 3 de 1º e 3º ano da EB1 nº2 do Faralhão 

assistiu, no dia 10/10/2018, à apresentação da obra 

“O dia em que a barriga rebentou” de José Fanha,

 atividade proporcionada pela professora bibliotecária 
Natércia Bentes no âmbito do Dia da Alimentação.

A obra foi apresentada em PowerPoint e, após um diálogo entre 
todos, realizaram-se dois jogos sobre o tema trabalhado:

Ficou ainda a proposta da realização 
de uma Banda Desenhada sobre a 
história para o 3º ano e um desenho 
sobre a história para o 1º ano.

A atividade foi do agrado de todos 
e aqui fica um muito obrigado à nossa 
professora bibliotecária.



Escola Básica 1 nº 7 dE sEtúBal

pequenA Arte ou Arte dos MAis pequenos
Técnicas de Pastel Seco. Muitas foram as técnicas do pastel que surgiram no século XVIII, 

principalmente de mãos de alguns artistas impressionistas.

Importa dar a conhecer aos alunos novas técnicas e experimentar novos materiais. 

Cor, luz, textura, criatividade e interesse dos pequenos alunos ficou patente nestes 
magníficos trabalhos com arte.

Assim, os alunos do 2º ano da T-13 iniciaram esta técnica com esta mostra de trabalhos.



Educação é uma descoberta progressiva de nossa própria ignorância.

Voltaire



dEsPorto Escolar
cursos dE dEsPorto aEos PrEmiados PEla udi

A União Desportiva para a Inclusão, da APPACDM de Setúbal, realizou a Cerimónia de 
Entrega de Prémios da UDI relativos à época desportiva 2017-2018.

O AEOS recebeu o prémio “Parceiro do Ano” devido ao apoio que os alunos dos Cursos de 
Desporto prestaram em diversas provas ao longo da época 2017-2018.

Para receber o prémio estiveram presentes alunos dos Cursos de Desporto e o professor 
Emanuel Ribeiro, que pronunciou algumas palavras durante a Cerimónia:

”Quero agradecer à APPACDM a confiança nos alunos do Curso de Desporto da Ordem 
de Sant’Iago.

Como são poucas as oportunidades de o público ter conhecimento das capacidades 
destes alunos, aproveito esta cerimónia para informar que o apoio deles é extensível a 
outras entidades e modalidades, dentro e fora de Setúbal, das quais se salientam:
Coordenação do Desporto Escolar da Península de Setúbal  (CLDE Península de Setúbal)
Clube de Ténis de Mesa de Setúbal (CTMS)
Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal (ACDS)
Associação de Natação de Lisboa (ANL)
Federação Portuguesa de Natação (FPN)

Faço um destaque especial para o apoio à Natação nas seguintes provas:
Apuramento da CLDE Península de Setúbal
Provas de Águas Abertas no Tejo, da ANL
Campeonatos Nacionais, da ANL e FPN
Meetings Internacionais, da ANL e FPN

O meu agradecimento e elogio à ATITUDE destes alunos”



Num momento posterior desta Cerimónia, o Sr. Verador da Câmara Municipal de Setúbal, Dr. 
Pedro Pina, entre outras palavras, elogiou o facto de o AEOS ter alunos que, com a APPACDM 
e não só, apoiam o desenvolvimento desportivo.



dEsPorto Escolar
Jornadas dEsPortivas Para a inclusão 2018

No âmbito das “Jornadas Desportivas para a Inclusão 2018”, da responsabilidade da União 
Desportiva para a Inclusão, da APPACDM de Setúbal,  alunos dos Cursos de Desporto do 
AEOS prestaram apoio em diversas atividades:

Torneio de Futsal Adaptado (Pavilhão Municipal das Manteigadas)



Prova de Equitação (Quinta da Serralheira)



Prova de Atletismo (Pista Municipal de Atletismo)





Pentatlo Desportivo (Clube de Ténis de Setúbal, Vitória Futebol 



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


