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No passado dia 14, os alunos Adonai e Neuza, da turma 12, apresentaram a toda a 
turma, um trabalho realizado, individualmente por estes dois alunos, com o apoio da 
professora tutora, Susana Félix, acerca da escola.

O tema foi por eles escolhido e para se chegar ao produto final trabalhou- -se muito! 
Os alunos escreveram o texto no word, fizeram o desenho da escola no paint, foram 
procurar imagens na internet e por fim criaram uma apresentação em powerpoint.

A turma, pelas reacções que foi tendo pareceu gostar bastante do trabalho dos seus 
colegas que estavam “delirantes” por terem conseguido, não só criar com êxito os 
trabalhos denominados “A minha escola” e “A minha escola é bonita” e por terem sido 
capazes de o apresentar perante os seus colegas e professores.

Este percurso que se traça com as 
coordenadas do “Munitur” só é possível 
com a extraordinária colaboração do 
professor António Carvalho e das 
assistentes operacionais que trabalham 
neste estabelecimento de ensino.

A ç ã o  “ M u n i t u r ” 
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EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
Exposição “ A Floresta ”  

 

 
 
 
 
 
 
Para refletir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Foi com uma aula de Cidadania e desenvolvimento, fora das salas de aula, 
que as turmas 19, 25, 28 e 29 iniciaram a 3ª etapa deste ano letivo! 

Com esta experiência viemos mais sábios e sensibilizados para a importância 
do equilíbrio dos ecossistemas! 

Ficámos impressionados por saber a importância que têm as minhocas para a 
manutenção e sobrevivência de uma floresta! 

Uma experiência que aconselhamos a viver! Venham visitar! 
 

 



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

 
CONHECER SETÚBAL 

 

 
No passado dia 30 de abril, as turmas 24 e 29 rumaram à aventura, viajando 
no tempo! 
Os ponteiros rodaram bem para trás no tempo e foram transportadas para o 
Passado de Setúbal. 
Durante a visita puderam relembrar as lendas estudadas em sala de aula… 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB1/JI Nº5 SETÚBAL 

Fizemos revisões ao ar livre! 
Uma experiência muito agradável! 



 EB1 nº7

D i A i n t e r n Ac i o n A l DA FA M Í l i A
No dia 15 de maio, a turma 30, 2º/3º anos recebeu a visita de duas técnicas da 

Caritas Diocesana de Setúbal, para contarem uma história.

 “ As Famílias não são todas iguais”.

Todos os alunos estiveram muito atentos e ficaram muito sensibilizados.

Porque na verdade, o núcleo familiar tem um relevo importante entre os seus 
membros bem como na promoção da responsabilidade no seio da sociedade.

O primeiro Dia Internacional da Família foi celebrado em 1994. 



anIMação socIocultural

V e M  A Í  o  A r r A i A l
Mais um ano letivo está a chegar ao fim e mais um Arraial se aproxima...

No dia 14 de junho realizar-se-á o Arraial do nosso Agrupamento.

Haverá inúmeras atividades de palco e, como não poderia deixar de ser, haverá os 
habituais comes e bebes e tendinhas.   

 

 

Agrupamento Escolas 
Ordem de Sant’Iago 

· Zumba 

 14 
Junho 
Junho 
Junhos
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· Santiago Olodum 

· Atuações da Pré e 1º Ciclo 
· Jorge Nice 

Atrações 
 

· e outros! 



anIMação socIocultural

S A l A J ú n i o r

Proporciona incentivos e competências sociopedagógicas nos alunos com vista 
à progressão dos estudos dentro da mesma unidade de gestão. Por outro lado, 
reforçará a responsabilidade de acolhimento dos alunos dos ensinos subsequentes 
dando sentido à verticalização da educação de acordo com o percurso sequencial 
dos mesmos.

Com a visita de estudo dos alunos do 4º ano à Escola – Sede, estes obtêm 
conhecimento das regras e funcionamento; visita à biblioteca; promoção de momentos 
com os alunos e professores; experimentação de uma aula; conhecem o espaço da 
Associação de Estudantes e da Rádio Escola,  almoço na cantina,  e aplicação de um 
questionário de satisfação aos professores e alunos.   





«25 de Abril…. o que mudou?» 

Para comemorar o acontecimento «25 de Abril de 1974», a BE realizou uma atividade «25 de abril…. 
o que mudou?» 

Foi convidada a turma do 6º ano, Turma C, que teve a possibilidade de experimentar uma 
ferramenta digital «Graffiter», onde a partir da temática proposta deram largas à imaginação e 
criaram os seus próprios murais. 

Após 1974, as ruas portuguesas encheram-se de imagens alusivas ao momento revolucionário. Hoje 
o mural voltou à rua: o traço mudou mas o importante continua a ser a mensagem. 

Uma forma interessante de explicar aos alunos a diferença entre a Liberdade e a Ditadura. 

 

 

 

 

 

 

Exposição com desenhos de Abel Manta 

«25 de Abril - Cartoons da Revolução», uma 
exposição com desenhos de Abel Manta, estará 
patente na Biblioteca Escolar Ana Fortuna até à 
primeira semana do mês de junho. 

A exposição, composta por trabalhos publicados, 
sobretudo, no suplemento literário do Diário de Lisboa, é 
uma caracterização de Portugal nos últimos anos da 
ditadura e retrata também as mudanças vividas entre 25 
de abril de 1974 e 25 de novembro de 1975. 
 
Esta exposição poderá ser visitada por turmas com 
recurso a um guião de exploração elaborado pela 
equipa da Biblioteca Escolar. 

 



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


