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BOAS FESTAS! 

 

 

Nas nossas novidades sobre articulação, 

passemos, de imediato, às celebrações de Natal e 

estaremos a concentrar a nossa atenção num dos 

conjuntos de atividades que mais setores do 

agrupamento vão envolver.  

Assim sendo, comecemos pela Escola Básica 

de Brejoeira, onde os alunos estarão empenhados 

em iniciativas que irão consistir em apresentações 

plásticas, musicais e dramáticas. De destacar a 

decoração da escola (que a tornará num verdadeiro 

cartão natalício) e a feitura de postais. Tudo isto 

sem esquecer uma surpresa que também está a ser 

preparada. 

Para acolher o Natal, a Escola Básica de Vila 

Nogueira, para além das tradicionais decorações, 

escolheu uma sessão de curtas de cinema, na 

respetiva biblioteca, terminando com um lanche 

partilhado.  

Já a Escola Básica de Vendas de Azeitão vai 

ter toda a gente ocupada a Viver a Quadra Natalícia. 

Esta quadra vai ser vivida com um concurso de 

Árvores de Natal (com material de desperdício) e 

uma pequena apresentação dos alunos aos pais, sem 

esquecer a festa (com lanche partilhado) e a 

montagem de um presépio. E porque em janeiro 

ainda é tempo de celebrar, o Dia de Reis não vai 

ficar esquecido. 

A Escola Básica de Vila Fresca vai ter 

expressão plástica, dramática e musical, em parceria 

com os professores das atividades de enriquecimento 

curricular, acabando o dia com um lanche convívio. 

Como o Natal é uma época de solidariedade, o 

projeto “Vamos ser solidários” vai proceder à 

recolha de bens (alimentos, roupas, brinquedos e 

livros, entre outros). 

Chegando à Escola Básica de Brejos do 

Clérigo, quem por lá passar vai ter trabalhos de 

expressão plástica, dramática e musical. A Festa de 

Natal vai ter um espetáculo de magia e tudo vai 

culminar num lanche convívio entre os participantes. 

E como será que a Escola Básica de Casal de 

Bolinhos vai assinalar esta quadra? Pois bem, haverá  
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o enfeite dos espaços; a construção de materiais e 

de cartões de Boas Festas; a apresentação de 

canções natalícias e poemas. Também aqui as 

atividades irão contar com um lanche. Resta dizer 

que haverá convidados, pois o lar da SAMS irá 

participar nas celebrações deste estabelecimento 

de ensino.  

Mudando para a Escola Básica de Azeitão, 

haverá vários setores envolvidos na Quadra 

Natalícia. Teremos uma exposição de trabalhos 

sobre a simbologia do Natal, no âmbito de 

educação moral e religiosa católica. A decoração 

de espaços ficará a cargo da educação visual, da 

educação tecnológica e do clube de artes. A 

educação especial fará a decoração do seu 

gabinete e da sua sala e dará o contributo noutros 

locais; o cabaz de Natal com venda de rifas ficará 

igualmente a seu cargo. O clube de cerâmica tem 

previstas a exposição e a venda de peças alusivas à 

época.  

Claro está que disciplinas como o 

português, o inglês e o francês também levarão a 

cabo iniciativas relacionadas com a quadra, tais 

como: leitura e escrita de textos, visionamento de 

filmes, elaboração de trabalhos temáticos e 

envolvimento em atividades mais lúdicas. 

 
Algo que também já constitui uma tradição 

no nosso agrupamento são as atividades 

desportivas no mês de dezembro. Este ano não 

será exceção. Na escola sede, durante a última 

semana de aulas, prevê-se a realização do corta-

mato escolar, dos torneios interturmas de 

basquetebol (3x3) e de voleibol (4x4), do 

Megasprint (fase de escola) e do torneio do "Mata". 

Claro está que o desporto é importante ao 

longo de todo o ano e em todas as idades. A esse 

propósito, sabemos que, na Escola Básica da 

Brejoeira e para o 1º ciclo, haverá um conjunto de 

atividades físicas e desportivas com uma vertente 

específica nas seguintes áreas: corrida, 

lançamentos e saltos. Do mesmo modo, a 

expressão corporal ficará a cargo do projeto “De 

pequenino”. Não nos podemos esquecer nem do 

andebol, nem das danças renascentistas. 

O desporto no 1º ciclo também já chegou à 

Escola Básica de Vendas de Azeitão, incluindo a 

modalidade específica do andebol. Neste 

estabelecimento de ensino, o projeto “De 

pequenino” vai incidir sobre a psicomotricidade. 

Todas as restantes escolas – Vila Nogueira, 

Vila Fresca, Brejos do Clérigo e Casal de Bolinhos - 

têm desporto no 1º ciclo. Esta iniciativa resulta da 

articulação com a Câmara Municipal de Setúbal.  

Na Escola Básica de Vila Nogueira, haverá 

inclusivamente iniciação à vela, numa parceria 

com o Agrupamento Michel Giacometti. Esta 

atividade, como algumas das que mencionámos 

anteriormente, diz respeito a anos de escolaridade 

em particular. Para informações mais 

pormenorizadas, sugerimos a consulta do plano 

anual do nosso agrupamento. 

Voltando à escola sede, as iniciativas 

relacionadas com a prática desportiva irão 

estender-se ao longo do ano, com destaque para os 

torneios de modalidades diversas e a participação 

em competições a nível concelhio e nacional, pelos 

alunos que forem sendo apurados.  

E não serão apenas os 2º e 3º ciclos a 

usufruir das propostas do conselho curricular de 

educação física e deporto, pois os respetivos 

professores também irão articular com os colegas 

das atividades de enriquecimento curricular de 1º 

ciclo. 

Para terminar, fazemos referência ao clube 

de educação física e desporto que, para além da 

organização de provas e eventos desportivos 

(alguns deles mencionados nos parágrafos 

anteriores), também se dedica à formação dos seus 

membros, bem como à ligação com outros clubes 

da escola sede.  

       
A encerrar esta nossa Newsletter, 

destacamos algumas das atividades promovidas 

pela biblioteca escolar como a Feira do Livro, 

"Contos de Natal" e sessões de cinema para o 3º 

ciclo, sendo que o concurso Saber + envolve todas 

as disciplinas de 2º e 3º ciclos e conta com a 

participação de todas as turmas. Estas são 

representadas por equipas de 4 alunos, que 

sucessivamente vão passando às eliminatórias 

seguintes, à medida que ficarem apuradas.  

 

 

 

 

 

Terminamos com votos de Boas Festas para 

todos. Feliz ano de 2015! 

Estaremos de regresso em janeiro. 

 

Ana Paula Vieitos, Sandra Caseiro,  

Paulo Bonito, Graça Bastos,  

Teresa Marques e Ana Galrinho 

 


