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No passado dia de 13 de junho, os alunos do 4º ano, turma 8, receberam das mãos dos 
afilhados do Pré – Escolar, os diplomas de finalistas. 

Aos finalistas, um futuro cheio de sucessos.

F e s ta  d e  F i n a l i s ta s 

38
de  5 a 12 de Julho 

EB1/JI Faralhão



EB1/JI Nº5 de Setúbal  
 

 

A nossa festa de final de ano, realizada no dia 21 de junho, contou com a 
presença dos representantes da Autarquia e do Diretor do AEOS, que 
abriram a mesma. 

Agradecemos a presença no nosso colorido palco! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A festa teve continuidade com a apresentação de variados números, desde 
as turmas dos mais pequeninos às turmas dos mais velhos. 

Todas deram o contributo para que a mesma ficasse mais divertida e o final 
de um ano letivo bastante trabalhoso fosse comemorado em grande e de 
forma memorável. 
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Por fim, as turmas finalistas subiram ao palco e receberam as faixas e 
os diplomas! 

Parabéns finalistas… 

Desejamos as maiores felicidades no novo percurso que vos 
espera, cheio de desafios que vos ensinámos a abraçar com carinho, 

mostrando capacidades e vontade de vencer! 

 
 

 

 

  

A EB1/JI Nº 5 agradece 
a colaboração de 

todos! 

Boas Férias! 

Sejam Felizes 



EB1/JI dE SEtúBal
 

 

 

De 27 a 31 de maio comemorou-se a ”Semana do Mar e do Pescador” por iniciativa da CMS em conjunto com a 
JFSS, que teve lugar no Parque Urbano de Albarquel. 

As turmas 16, 37 e 49 da EB1/JI de Setúbal estiveram presentes no dia 27 de maio, onde, durante a manhã 
participaram nas diversas atividades que nos foram propostas. 

 

Os alunos tiveram oportunidade de saber como é o fundo do nosso rio Sado e descobriram que ali há ervas que 
protegem o leito do rio, o habitat das espécies marinhas, a qualidade da água do rio e até nós, humanos.  

  

Aprenderam como as dragagens no rio podem afetar todo o ecossistema marinho e escreveram mensagens de 
alerta para que o rio Sado seja protegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Semana do Mar e do Pescador” 

 



Os alunos puderam ainda visitar a exposição patente sobre a pesca e os pescadores da nossa cidade e do nosso 
rio e até andaram em caiaques, junto do areal da praia. Não sem antes poderem praticar em terra, em 

máquinas que simulavam o esforço e o equilíbrio necessário para a prática deste desporto. 

  

Os alunos adoraram passar a manhã nestas atividades entre as quais houve lugar para um lanche. 
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Último dia de aulas na EB1/JI de Setúbal 

 

O último dia de aulas foi em plena harmonia com a Natureza. Todas as turmas deste estabelecimento de ensino, 
do pré-escolar ao 1º ciclo, passaram a manhã no Parque Verde da Bela Vista.  

Primeiro, uma caminhada para aquecer; chegados ao parque, esperavam-nos jogos desportivos preparados pelas 
turmas de 4º ano e respetivas docentes, que animaram pequenos e graúdos; sem esquecer animação musical. 
Sim, porque com música tudo se faz com ânimo. 

  

Seguiu-se uma apresentação com os nossos talentos para a dança. Dançaram e animaram quem viu… Pais e 
Encarregados de Educação tinham sido convidados a irem ter connosco e a colaborarem neste dia tão especial. 

  

Logo de seguida foi a vez dos finalistas do pré-escolar e do 1º ciclo receberem os mimos preparados pelas 
educadoras e pelas professoras.  

Chegada a hora do almoço, eis que surgem as nossas cozinheiras com o petisco: hamburguer no pão com batatas 

fritas. E no fim foi altura de um…  

Estávamos prontos para mais uma caminhada de regresso à escola. Foi a hora do adeus, até para o ano, para uns; 
e um até sempre para aqueles que iniciam um novo percurso de vida.  

Para todos, votos de umas excelentes férias. 

 



Visita de estudo ao Museu de Metrologia 
 

 

 

 

 

 

 
No dia 3 de junho, as turmas 16, 37 e 49 
realizaram uma visita de estudo ao Museu 
de Metrologia, em Almada. 
O museu encontra-se nas instalações do 
Instituto Português da Qualidade, onde 
fomos recebidos pela Dra. Mónica 
Fonseca, que nos guiou numa viagem 
através dos pesos e medidas em Portugal. 
 

 

 

 
 
Sentados no chão do Museu, fomos 
rodando como um girassol nesta viagem 
por pesos e medidas, ouvindo 
atentamente todas as explicações que nos 
eram dadas. 
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Chegámos então ao momento em que 
pudemos experimentar como se fazia 
naqueles tempos, fosse como costureira 
ou modista… 

 

  

 
 
 
 

… ou na mercearia do Tio Joaquim. 

Foi como se tivéssemos entrado numa máquina do tempo e conhecêssemos os pesos e 
medidas deste os tempos dos reis até aos dias de hoje. 

 

Recomendamos esta visita. 

Agradecemos à Junta de Freguesia de S. Sebastião que nos cedeu o autocarro e à Dra. 
Mónica Fonseca por esta “viagem no tempo” que tanto nos enriqueceu. 

 



Oficina da Matemática 

2 de junho  
Mais um ano passou, e como não poderia deixar de ser o encerramento das atividades das Oficinas aconteceu… 

 

Desta vez realizamos uma visita ao Parque das 

Nações. 

Iniciamos o passeio observando uma obra de arte, 

lince Ibérico, escultura de Bordalo II. 

Posteriormente, uma “viagem” de curta duração 

sobre o rio Tejo, de teleférico. E terminamos, com 

uma visita ao Pavilhão do Conhecimento, com a 

missão de promover uma cidadania ativa apoiada no 

conhecimento cientifico. 

Tão bom ver o companheirismo, interajuda, sentido 

de responsabilidade, respeito, entusiasmo e 

dedicação. 

 

As docentes agradecem todo o vosso esforço e empenho, que sempre dedicaram, nas atividades desenvolvidas 

nas Oficinas, o nosso obrigado…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professoras: Elma Afonso; Manuela Ó ‘Venâncio e Patrícia Carrega 

 



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

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


