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Alunos de ERASMUS+ na Feira Ilimitada do Colombo

Os alunos de Erasmus+ participaram na Feira Ilimitada do Colombo, no dia 21 de abril, no
âmbito do concurso “A Empresa”, da organização Junior Achievement. A Feira permitiu aos
alunos apresentarem, exporem e venderem a sua ideia de negócio, durante um dia, a pessoas ligadas ao mundo dos negócios e diversos visitantes. Os jovens tiveram ainda a oportunidade de comparar as suas competências e a sua criatividade em relação às outras mini-empresas concorrentes. A apresentação e decoração do stand começou às 6h30 da manhã e a desmontagem da feira só terminou à meia noite! Não se nasce empreendedor.
Aprende-se! E esta foi certamente mais uma experiência valiosa no percurso dos nossos
jovens de Erasmus+.

A Equipa Erasmus+
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Criação e gestão de empresas…
Sociedade Anónima ou Sociedade por Quotas? Ganhos ou Perdas? Preço de custo e Preço
de venda; Resultado líquido do período; Cash Flow…. Estes e outros conceitos foram analisados pelos alunos de Erasmus+, durante uma sessão promovida pela Prof. Manuela Ferreira que colaborou com o projeto On the Road to Entrepreneurship, Programa Erasmus+.
Durante a sessão, os alunos tiveram a oportunidade de reforçar os seus conhecimentos
relativos à instalação e gestão de uma mini-empresa.

Obrigada, Prof. Manuela, pela partilha de conhecimentos!
A Equipa Erasmus+

32
Biblioteca Escolar “Ana Fortuna”
25 DE ABRIL NA BE ANA FORTUNA
Nos dias 24 e 27 de abril, foram dinamizadas sessões de animação do livro e da leitura, em torno da história “A fábula dos feijões
cinzentos”, de José Vaz. Após a audição da mesma, seguiu-se um
diálogo sobre a importância desta data histórica tendo estas atividades sido dinamizadas pela professora bibliotecária Susana Félix.
De seguida, os alunos desenharam o contorno de uma das suas
mãos onde escreveram uma palavra alusiva ao 25 de abril que foi
também pintada e recortada.
A turma do PIEF 2, com a professora Paula Nunes, procedeu à
montagem dos cravos que tiveram como base os desenhos das
mãos dos vários discentes e que estão expostos na BE.
Contámos com a presença das turmas 5.ºE, 6.ºI, 5.ºC e de dois alunos do 7.ºD, acompanhados respetivamente pelos professores Elma Afonso, Paulo Bonito, Helena Gomes e Eva
Ramos.
No auditório, no dia 24, as turmas do 10.ºB e 11.ºB, do Curso Profissional de Artes do Espetáculo, acompanhadas pelos professores Alfredo Nunes e Ana Estevens, visionaram o
documentário “Bom povo português”, realizado por Rui Simões.
E desta forma relembrámos que devemos SEMPRE viver e recordar a liberdade ganha no
dia 25 de abril de 1974!

32
Grupo de Filosofia

No dia passado dia 21 de abril, os alunos da Professora Mariana
Santos, turma 49, da EB1/JI de Setúbal, participaram em mais
uma sessão de Filosofia para Crianças, levada a cabo pelas facilitadoras Francelina Amaro e Helena Pohle.
A sessão iniciou-se com o tradicional quebra-gelo, em que as
crianças relataram as diferentes experiências que tiveram nas
férias da Páscoa.
Posteriormente, assistiram à teatralização da história escrita pelas facilitadoras, “Ovex e Pedrex”. Nesta encenação, a narrativa
andou em torno da fragilidade e/ou robustez de caráter, através
dos personagens que representavam um ovo e uma pedra, mas
banhados pela importância de cuidar sempre do outro através da
linguagem dos afetos, dos mimos, das palavras doces, dos abraços…
Com as suas diferenças, o ovo e na pedra passaram de mão em mão de modo a que as
crianças sentissem a importância de que quer o mais frágil, quer o mais forte dos elementos da natureza, necessita de ser cuidado.
Por fim, os pequenos filósofos foram convidados a desenhar no caderno da escola algo
que fosse importante de cuidar e a sessão foi avaliada positivamente.
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Articulação

No âmbito do Projeto Livros Viajantes Inclusivos e da articulação entre as atividades da
Biblioteca Escolar Ana Fortuna e a disciplina de ACJI, os alunos do curso de Acompanhante
de Crianças - turma CEF - tiveram oportunidade de assistir, no dia 27 de abril, a uma encenação do conto infantil Titiritesa, levada a cabo pelas professoras Susana Félix e Cristina
Vieira. Esta obra pretendeu conduzir os alunos à reflexão sobre os valores que pautam a
nossa conduta, nomeadamente no que se refere à aceitação de diferentes orientações sexuais, alertar para o respeito ético para com o outro, bem como para a importância da desconstrução dos preconceitos.
No fim da encenação, as questões levantadas pela obra foram discutidas pelos alunos e
professoras.
O balanço desta atividade foi muito positivo.

32
Departamento do 1º Ciclo

No dia 26 de abril, a turma 6 da E.B.1/J.I. Faralhão não recebeu cartas dos correspondentes espanhóis.... recebeu os correspondentes espanhóis do C.E.I.P. "Príncipe de Asturias" Colegio Público de Educación Infantil y Primaria - Montijo (Badajoz), Espanha .
Foram breves momentos de convívio, pois os alunos espanhóis tinham visitas de estudo
marcadas em Setúbal, mas que seguramente ficarão gravados na memória das duas partes.
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Bocage vai à escola
No passado dia 26 de abril, a E.B.1/J.I. Faralhão recebeu alguns dos elementos do TAS Teatro de Animação de Setúbal, com a sessão de teatro “Bocage vai à escola”.
Foi muito divertido, especialmente porque os atores andaram pela assistência.
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Desporto Escolar

AEOS no Regional de Atletismo do Desporto Escolar
O AEOS, sob o comando da professora Rute Estrela, participou no Campeonato Regional
de Atletismo do Desporto Escolar.
Numa grande participação que envolveu 9 Concelhos do Distrito de Setúbal, o AEOS apurou 5 alunos para a fase seguinte, o Distrital, tendo nessa competição conseguido apurar 3
alunos para o Campeonato Nacional.
PARABÉNS aos alunos e à professora Rute Dias !
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CPTAGD no Regional de Atletismo do Desporto Escolar
Durante o Campeonato Regional de Atletismo do Desporto Escolar, os alunos do Curso
Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva do AEOS foram responsáveis pela organização logística e técnica das várias tarefas inerentes a uma competição desta envergadura.
Sob a direção do professor João Santos, os alunos dedicaram o seu sábado a mais uma
competição do Desporto Escolar no Distrito de Setúbal.
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AEOS na Taça CNID
O AEOS participou com alunos do 7º ano na Taça CNID. Esta competição envolveu 8 escolas em competições de Andebol, Atletismo, Basquetebol e Ténis de Mesa. As escolas participantes ganharam um kit de material desportivo para as aulas de Educação Física.
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CPTAGD na Taça CNID
Os alunos do Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva participaram na organização e dinâmica da Taça CNID, competição que envolveu 8 escolas em Andebol, Atletismo, Basquetebol e Ténis de Mesa.
Mais uma vez, foi fundamental a participação destes alunos numa competição do Desporto Escolar.
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Desporto Escolar—uma história que merece ser contada
Admirável e louvável atitude
Sábado, durante o Campeonato Regional de Atletismo na pista de Atletismo da Sobreda,
na Costa da Caparica, a aluna Íris Correia lesionou-se e teve que ir de ambulância para o
Hospital Garcia da Orta. O professor Emanuel Ribeiro acompanhou a aluna na ambulância
até ao Hospital.
Foram contactados os respetivos Encarregados de Educação para que pudessem deslocar-se ao Hospital para levar a Íris de regresso a casa. Como não tinham possibilidade de
se deslocar em viatura própria, a mãe da Íris foi de comboio e depois a pé até ao Hospital
Garcia da Orta.
A colega de turma da Íris, Inês Quadros, estava na pista de Atletismo e, ao aperceber-se
deste constrangimento no transporte, articulou por telemóvel com o seu pai, que estava
em Setúbal, uma "boleia" entre o Hospital Garcia da Orta e a casa da Íris em Setúbal.

O pai da Inês Quadros, embora fosse sábado, voluntariou-se e deslocou-se de Setúbal ao
Hospital Garcia da Orta, levou o professor Emanuel Ribeiro de volta à pista de Atletismo da
Sobreda e trouxe a Íris e mãe até à sua casa em Setúbal.
Não seria possível deixar de dar conhecimento à comunidade educativa desta admirável e
louvável atitude da família Quadros na resolução de um problema com a família de uma
colega de turma da Inês, a um sábado e a dezenas de quilómetros de distância.
BEM HAJA E PARABÉNS!!!

