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Projeto” Na terr a dos direitos “

10
de 16 a 23 de Novembro  

Eb1 n.2 dE Faralhão

 No dia 8 de novembro, as turmas 3 e 5 da Eb1 n.2 de Faralhão,  receberam 

as dinamizadoras do Projeto: “Na Terra dos Direitos “. Este projeto  tem como 

principal objetivo sensibilizar os alunos para a grande importância
dos  “Direitos das Crianças” .



 Como atividade pedagógica, promover o debate sobre os “ Direitos 

Humanos “ na Educação para a Cidadania significa promover o desenvolvimento 

da consciência cívica.



A Escola EB1 do Faralhão nº2, no dia 9 de novembro de 2018, comemorou 
o “Dia do S. Martinho”, com o Magusto repleto de atividades tradicionais, 
canções, ladainhas, provérbios, e claro, a “A Lenda do Martinho”.Com o intuito 
de sensibilizar os alunos e Pais ”, para a Educação e Cidadania, solicitámos 
vestuário já não usado, para apoiar a instituição, “Casa do Abrigo”. 

Outro momento ternurento foi o “Apadrinhamento”, feito pelos alunos do 4ºano aos do 

1ºano, com o objetivo de ajudar no Desenvolvimento das capacidades físicas, sociais e 

afetivas , através da convivência e interacção com crianças mais experientes. 

dia  do s. MartiNho
Eb1 n.2 dE Faralhão



Obrigado a “Todos”E.E, professores   das Atividades 
de Enriquecimento Curricular.

Basta dar largas à criatividade e aproveitar muito o convívio! 
Bom Magusto para todos!



 
 
 
 
 
Durante toda a manhã, a sala de aula dos alunos da turma 28 é trocada pelo convés do 
Maravilha do Sado, no âmbito da iniciativa Escola Viva, que consiste em atividades 
pedagógico-educativas a decorrerem a bordo da emblemática embarcação, num 
passeio pelo Estuário do Sado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A âncora não levantou sem todos os alunos estarem devidamente seguros, com os 
coletes salva-vidas apertados. Ninguém vai para a aventura sem colete! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprende-se sobre a fauna e a flora existente no Sado, a definição da cor do fundo do 
mar e os vários tipos de peixe que habitam na água onde navegamos. 
Foi, sem dúvida, uma maravilhosa aventura no Sado, da qual saímos mais sábios! 

Uma manhã divertida e muito enriquecedora! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Ainda não eram 9 horas e já se começavam os 
preparativos…o assador já tinha brasas…estava pronto 
para receber as “rainhas” da festa! 

Quentes e boas!!!!! 

Foi com o calor do “verão de S.Martinho” que comemos as nossas 
castanhas assadas…tão quentinhas e saborosas! 



Educação para a SaúdE (pES)

afetividade, se xualidade e Gr avidez Na 
adolescêNcia.

 A No dia 14 de novembro, 

as turmas de 9º ano e de PIEF, 

participaram nas sessões dinamizadas 

por duas psicólogas da Instituição 

Particular de Solidariedade Social – 

Apoio à Vida, onde foram abordadas 

temáticas no âmbito da Sexualidade.   

Autoconhecimento, saber lidar com 

os afetos, mitos e realidade sobre a 

gravidez, foram alguns exemplos de 

assuntos abordados e promotores 

de importantes reflexões e 

aprendizagens. 

As sessões permitiram que os 

alunos expressassem opiniões, 

ideias e conhecimentos e ainda que 

improvisassem uma dramatização 

de um cenário de gravidez na 

adolescência, suas consequências e 

resoluções possíveis.

A coordenadora do PES, Rita Damas



 

 No âmbito da Animação Sociocultural, 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.

animação Sociocultural
GEração SucESSo



No chão colocam-se umas varas (cones). Os jogadores alinham atrás de uma marca, de 
costas voltados para as varas (cones). Após um sinal, dado pela Animadora, cada jogador 
corre para tentar tocar na vara (cone), é eliminado, enquanto que o jogo prossegue com os 
outros jogadores que se dirigem novamente para a marca de partida. A situação repete-se, 
até que reste só uma criança, que será a vencedora.

•	 Designação sucinta dos objetivos: 
•	 Desenvolver a velocidade; 
•	 Desenvolver a coordenação dos 

movimentos; 
•	 Proporcionar um momento alegre 

e descontraído; 
•	 Desenvolver o trabalho em equipa; 
•	 Despertar curiosidade.

d

ATIVIDADE: JOGO DA VARA





Ainda no âmbito da Animação 
Sociocultural, em articulação com a 

restante equipa TEIP (Ação 9 - Geração 
Sucesso) e a Associação de Estudantes, 

será dinamizada uma campanha de recolha 
de Brinquedos / Vestuário / Alimentos, etc.

Seja solidário, participe e ajude famílias 
carenciadas.



No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP 
(Ação 9 - Geração Sucesso), continuam a desenvolver-se diversas atividades nas escolas 
do Agrupamento. 
  Atividade: Decoração Natal na Escola Básica Ordem Sant´Iago. 
Os Alunos confecionam enfeites de Natal com materiais recicláveis.   
Objetivos: 
*Mostrar aos alunos a possibilidade da reutilização de resíduos e materiais recicláveis/
reutilizáveis para as criações de peças de decoração de Natal; *Despertar e consciencializar 
a respeito do Meio Ambiente e da importância da sua preservação.



animação Sociocultural / tEip
dEcoração natal na EScola báSica ordEm Sant´iaGo. 

   
Objetivos: 

•	 *Mostrar aos alunos a possibilidade da reutilização de resíduos e materiais 
recicláveis/reutilizáveis para as criações de peças de decoração de Natal; 
*Despertar e consciencializar a respeito do Meio Ambiente e da importância da 
sua preservação.

Os Alunos confecionam enfeites de Natal com materiais recicláveis.

No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa 
TEIP (Ação 9 - Geração Sucesso), continuam a desenvolver-se diversas 
atividades nas escolas do Agrupamento.



Natália Silva (Técnica Superior em Animação Sociocultural)



oFErtaS EducativaS/ dEpartamEnto dE ciênciaS SociaiS E humanaS

dia mundial da FiloSoFia 

No dia 15 de novembro comemorou-se o Dia Mundial da Filosofia na sede do 
Agrupamento de Escolas Ordem de Santiago. Neste âmbito, a turma CEF 
do Curso de Cuidador de Crianças e Jovens, sob orientação da professora 
Helena Pohle, desafiou a comunidade escolar a refletir sobre as questões O 
que é a Filosofia?, O que é pensar? e Porque é importante pensar?, resultando 
daí um vídeo   ilustrativo “do que é pensar”, para o qual contaram com a ajuda 
da Professora Teresa Pereira, um cartaz para assinalar esta data e, com a 
orientação da professora Paula Nunes, um cartaz de pensadores da região 
de Setúbal. 



 
FOi uM diA divErTidO E plENO dE AprENdizAgENs!

oFErtaS EducativaS/ dEpartamEnto dE ciênciaS SociaiS E humanaS

Os alunos procederam ainda a uma recolha e seleção de frases filosóficas 
que distribuíram pelos  membros da comunidade de modo a salientar a 
importância da reflexão num mundo onde o apelo e primazia do quotidiano 
se impõem face ao pensar e ao exercício da reflexão crítica.
O enorme empenho e motivação dos alunos permitiu marcar a diferença 
neste dia, pelo que estão de parabéns!

Helena Pohle





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 
também pode ser consultados em: 

http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


