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Depois do direito à Educação e à Saúde, chegou a vez de ouvirmos falar sobre o direito à 
alimentação 

Inserido no projeto “Na Terra dos Direitos” em articulação com o ICE, a escola recebeu mais 
uma vez a professora Manuela. Todas as turmas do pré-escolar e do 1º ciclo, estão envolvidas 
nesta articulação.

É uma forma diferente de trabalhar os Direitos que todas as crianças têm.

D i r e i t o s  D a s  C r i a n ç a s

21
de  15 a 122 de Fevereiro 

EB1/JI Faralhão 



EB1/JI de Setúbal 

Projeto Prepriparando 

No dia 1 de fevereiro a turma 49, do 3º ano de 
escolaridade, recebeu a turma 54 do Pré- Escolar 
para uma atividade conjunta.  

Os alunos do 3º ano leram a história “Uma Vaca de 
Estimação”, de Luísa Ducla Soares.  

 

 

Após a leitura fez- se a exploração oral da 
mesma e para finalizar responderam a algumas 
questões relativamente à história ouvida.  

 

 

Para culminar a atividade cada um 
desenhou e pintou a sua vaca e de 
onde resultou um painel conjunto 
de toda a atividade.  

 

 

 

 

 

 

Foi uma manhã com um trabalho diferente 
mas muito construtivo e que teve uma boa 
participação da parte de todos os envolvidos. 

                                               



“Desportos de Natureza” 

As turmas 31 e 39 participaram na atividade de “Desportos de Natureza”, 
realizada no Parque Urbano de Albarquel, no âmbito do projeto “Desporto nas 
Escolas – 1º Ciclo”, promovido pela Câmara Municipal de Setúbal. 
Alunos e professores efetuaram uma caminhada desde o PUA até à praia da 
Albarquel. Na pausa da prática desportiva apanharam conchas, observaram o 
Estuário do Sado e no caminho de regresso tiveram o privilégio de observar 
pradarias marinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EB1 nº7 dE SEtúBal



Na semana em que se comemora o Dia dos Afetos, a professora Natércia Bentes dinamizou 
uma atividade sobre o tema.

Ouvimos a história, «Adivinha Quanto Eu Gosto de Ti», vimos um pequeno filme, ouvimos a 
música de André Sardet “Adivinha o quanto eu gosto de ti” e fizemos um jogo.

E.B.1/J.I Faralhão

D i a D os  a f e tos



De volta à sala, fizemos uns corações que a professora Natércia nos deu e lá colocámos o 
quanto gostávamos de alguém. 



EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
 
 

Amor é… 
ABRAÇAR A DIFERENÇA! 

As turmas 18, 28 e 29 espalharam 
AMOR… 

 

A T.29 versejou em inglês, com 
a professora Mónica Terlim! 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 anImação SocIocultural

e n t r e v i sta ao  a rt i sta a n t ó n i o  M aC h a D o
No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Geração 

Sucesso), Associação de Estudantes e a Turma Pief 3 , foi entrevistado o Artista António 
Machado, professor do Agrupamento de Escolas Ordem de Sant´Iago, a propósito de uma 
exposição de obras suas. 

Entrevistado pelo aluno Samir, com o apoio da colega Lisandra Monteiro e Sérgio Pinto, da 
Turma Pief 3, da Escola Básica e Secundária da Ordem de Sant’Iago, o Artista António Machado 
nos revelou um pouco do seu trabalho e da sua paixão pela Arte. 

  



A entrevista: 

- Quando começou a pintar?

R: Desde pequeno sempre gostei de pintar. Pedia à mãe uma caixa de Aguarela e gostava 
imenso de desenhar animais e imagens relacionadas com fantasia e ficção científica, influenciado 
pelos filmes Star Wars e Banda desenhada.

- Qual a sua Técnica Utilizada?

R: Mistura técnica: técnicas rápidas e que permitem pormenorizações. Tinta da china, Grafitis, 
Acrílicos e lápis de Aguarela.

- Antes de começar uma pintura, faz um esboço ou vai direito à tela?

R: Faço esboço, às vezes utilizo fotografias para fazer desenhos e retiro pormenores. Uso a 
imaginação através de viagens, filmes, leitura e das saídas com amigos.

- Tirou Curso de Belas Artes?

R: Não tirei o curso de Belas Artes. É autodidata. Variante Educação Visual e Tecnológica. 
Formação Professor EVT e Educação Especial.

- Qual foi a sua 1ª apresentação pública do seu trabalho? E qual será a próxima?

R: A minha primeira apresentação foi num Bar em Palmela com apenas 19/20 anos, onde 
trabalhava, no “Gaiteiro”.

A minha próxima exposição será no “Moinho da Maré” , Mourisca, no mês de março /abril.

  

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

mEdIação SocIoEducatIva

esC o l as  C o M  ta l e n to
Teve inicio no dia 11/02/2019 na nossa escola sede o arranque da 2ª edição do “Escolas 

com Talento”, uma parceria entre a Camara Municipal de Setúbal e o Gabinete de Orientação 
Disciplinar do Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago.

Este projeto é uma mostra de talentos de cariz artístico, onde os alunos dão a conhecer as 
artes que dominam e talentos que possuem, no caso da nossa escola, canto, dança e freestyle.



Participaram neste evento como concorrentes os alunos Ana Carolina Matias (7ºB), Marta 
Sequeira (5ºG), Carla Ferreira (8ºC), Bruna Santos (9ºB), Francisco Lourenço (8ºB), Iara Pereira 
(5ºC), Joana Catarino (5ºC), Bruno Parracha (PCA) e Cristiano Martins (CEF).

Os vencedores, alunos que irão 
representar a escola na grande final inter-
escolas a 15/03/2019 foram  os alunos Bruno 
Parracha e Cristiano Martins que dançaram 
e cantaram Kuduro.

Temos de fazer um agradecimento 
especial ao nosso ilustre júri constituído 
pelas turmas 5ºA, 5ºB, 5ºG e 6º C.

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



 

Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

Na semana de 4 a 8 de fevereiro, a Equipa da Biblioteca Escolar Ana Fortuna promoveu um 

conjunto de atividades direcionadas para o sexto ano de escolaridade. No espaço da biblioteca 

escolar, as turmas participaram em sessões temáticas sobre sustentabilidade e poluição do 

mar. Em cada sessão foi apresentado um curto documentário a que se seguiu um questionário 

em suporte papel ou online através da plataforma Kahoot. Antes do final das sessões, os 

alunos foram convidados a elaborar um mural online, com recurso à ferramenta online Padlet, 

onde fizeram registos e partilharam aprendizagens. Para visitar um dos murais, seguir link 

abaixo: 

https://padlet.com/webmailpedro/sysvxfdgz670 

 

 

 

 

 

 

 

No auditório da escola sede, as turmas participaram numa sessão dinamizada por um monitor 

da Pordata. Esta atividade resultou de uma parceria entre a RBE e a Pordata com o objetivo de 

tornar os números e a estatística acessíveis e compreendidos por todos. 



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


