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Os alunos do 1º ano, juntamente com a docente Vera Camacho, reciclaram 
Papel. Uma experiência única para este alunos e ainda mais motivados porque 
realizaram Workshops para os restantes alunos da Escola Básica 1 nº7 .

Assim, contribuíram para a sustentabilidade e o reaproveitamento do papel em 
desuso na Escola.

Todos de Parabéns !!!!!

R e c i c l a R  Pa P e l

31
de  10  a 17  de Maio

EB1 nº7





Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 

EB1/JI de Setúbal 

 

E no último dia de aulas do 2º Período, a EB1/JI de 
Setúbal assistiu a uma sessão de Cinema na Escola 
Sede! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro os mais “pequeninos”…. E depois, numa segunda sessão, os “maiorzinhos”!!! 

Desta vez enchemos o auditório por duas vezes!!! 

Com muito mais audiência que no Natal, acreditamos que 
de uma próxima vez teremos que fazer não duas, mas três 
sessões! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado BE pela colaboração! 

Feliz Páscoa! 



Vertigem Azul 

 

No dia 30 de abril a EB1 Nº2 do Faralhão recebeu a visita da bióloga Maria João Fonseca, da 
entidade Vertigem Azul – madrinha da escola. Os alunos das várias turmas receberam uma 
sessão de formação sobre o rio Sado e a comunidade de golfinhos que aí reside. 

 

A motivação e a curiosidade estiveram presentes durante toda a sessão, os alunos queriam 
perceber e conhecer melhor os nossos golfinhos Roazes. 

 

  Despedimo-nos da bióloga Maria João ansiosos pelo passeio no Vertigem Azul, que decorrerá 
em maio. 

Obrigada e até breve! 

v e R t i g e m  a z u l



“Amor à primeira vista”

O amor que sinto por ti, 
não se compara a mais nada!
O teu nome é Ana Trega 

e tu serás a minha amada.

Neste momento,

eu me sinto diferente.

Tenho teu nome na cabeça,

carrego isso na minha mente.

O amor que eu sinto por ti,
é uma coisa diferente.
Aquilo que vai no coração
será uma coisa permanente.

Esse teu corpo tão bonito, 
esse teu corpo de paixão.
No primeiro dia em que te vi, 
tu derreteste o meu coração.

Leandro 8ºD





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

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores também 
pode ser consultados em: 

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


