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Agrupamento de Escolas Ordem de Sant`Iago 



dia da alimentação  eB1/Ji manteigadas  turma 63

6
19 a 26 de Outubro

Educação Pré-Escolar

  Com a comemoração do dia da alimentação:

                                 Desenhamos, recortamos. Colamos…..



  Iniciámos a sensibilização para o lanche saudável.



desenvolvimento sustentável
E. B. 1 nº 7 dE sEtúBal

 A EB1 nº 7 propõe-se, ao longo do ano, realizar atividades no âmbito do Desenvolvimento 
Sustentável, visando capacitar os alunos para responder às necessidades do presente sem 
comprometer as gerações vindouras.

 Assim, numa primeira fase, serão construídos depósitos do material reciclável, em contexto 
de sala de aula.

Todavia, esta semana, a Escola foi dotada de ecopontos, de acordo com o Projeto da 
Câmara Municipal de Setúbal, em parceria com a Amarsul, que assegurará a respectiva 
recolha.



Assim , estão criadas as 
condições no domínio 

da sensibilização.



Para comemorar o dia da alimentação fizemos a tradicional salada de 
fruta! 
Contámos com a ajuda de algumas mães e avós para a confeção da 
mesma… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Foi muito divertido cortar a fruta… mas o que nos soube mesmo bem foi 

provar uma tacinha, bem fresquinha, a seguir ao almoço! 
 

Come fruta 
todos os dias! 



dia mundial da alimentação 
E. B. 1 nº 7 dE sEtúBal

 No âmbito do Dia Mundial da Alimentação desenvolveram-se atividades diversas na 
E. B. 1 nº 7 de Setúbal.
A turma 39 realizou uma atividade de pesquisa sobre Giuseppe Arcimboldo. Este foi um 
pintor italiano que viveu no século XVI e a sua obra encontra-se associada às famosas 
pinturas de retrato, onde usou imagens da Natureza, tais como frutas, legumes e flores, 
para compor rostos humanos.



Posteriormente, os alunos 
da turma 39 reproduziram 
uma das obras do artista, 
utilizando recortes.





EB1/JI dE sEtúBal; EB1/JI da MantEIgadas E EB1/JI nº 5

animação sociocultural  /  equipa teip
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.   



Jogo do Elástico

  Regras do Jogo: 2 crianças frente a frente, e separadas cerca de 2 m, com um 
elástico em volta que esticam ligeiramente. Uma terceira criança salta com o objetivo 
de realizar uma sequência de saltos de diversos modos e alturas diferentes. 

Note: conforme acerto entre o grupo lúdico, a colocação do elástico pode subir até 
o pescoço.   

Objetivos:

Promove o desenvolvimento da capacidade cardiovascular; 

Desenvolve a concentração; 

Desenvolve a coordenação; Desenvolve a cooperação e a memorização; 

Proporciona um momento alegre e divertido!     





Jovens , olhem para as estrelas e não para os pés

Stephen Hawking



BIBlIotEca Escolar BIBlIotEca Escolar ana Fortuna

Mês IntErnacIonal da BIBlIotEca Escolar

No âmbito da celebração do Mês Internacional da Biblioteca Escolar, até ao final do mês de 
outubro, estará patente no espaço da Biblioteca Escolar Ana Fortuna uma exposição sobre a 
vida e obra de Fernando Pessoa. Esta exposição, gentilmente cedida pela Biblioteca Escolar do 
Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, é constituída por 24 painéis com textos, imagens 
e registos fotográficos. A não perder!



Na Gala do Desporto Escolar 2018 que se realizou no Barreiro, Inês Borba e André Rangel, 
alunos que representam o AEOS nas provas de Atletismo, foram homenageados pelas suas 
participações Nacionais e Internacionais.

dEsPorto Escolar     /    atlEtIsMo

gala do dEsPorto Escolar 2018

André Rangel
Campeão Nacional de Salto em Comprimento

Vice-Campeão nos 100 metros Barreiras

Inês Borba
Campeã Nacional nos 800 metros
Campeã Nacional nos 1500 metros

3.º lugar nos 1500 metros no International School Sport Federation (ISF) 2018



Rute Dias, professora do Grupo-
Equipa Atletismo no AEOS, esteve 

presente nesta cerimónia para 
celebrar com os atletas do seu 

Grupo-Equipa.

MUITOS PARABÉNS !!!



Patrícia Canário, Coordenadora 
Nacional do Desporto Escolar, 
entregou ao Diretor do AEOS, 
Pedro Florêncio, o Prémio de 
Reconhecimento do Desporto 
Escolar pelo desempenho de 
alunos e professores dos Cursos de 
Desporto nas dinâmicas do Desporto 
Escolar na Península de Setúbal em 
2017-2018.

os alunos dos Cursos de 
Desporto do AEOS presentes na 
plateia ouviram do Diretor do AEOS 
palavras de elogio e reconhecimento 
pela sua colaboração nas várias 
atividades do Desporto Escolar nos

Concelhos de Almada, Alcochete, Barreiro, 
Moita, Montijo, Palmela, Seixal Sesimbra, Setúbal.

Emanuel Ribeiro, Coordenador do Desporto 
Escolar no AEOS e João Santos, Diretor dos 
Cursos de Desporto do AEOS foram também 
destacados pelo Diretor do AEOS como co-



Alunos das turmas de Desporto, 2.ºC e 3.ºC, subiram ao palco para em conjunto com o 
Diretor do AEOS, Pedro Florêncio e o Diretor dos Cursos de Desporto do AEOS, João Santos, 
registarem para a posteridade a foto que simboliza a conquista do Prémio de Reconhecimento 
2017-2018 atribuído pelo Desporto Escolar ao AEOS, pelo 3.º ano consecutivo.





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




