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Dia Mundial do Animal 

O JI da Cova da Moura participou no 
Maior Evento do Mundo!!!! As Salas 
1 e 2 a Ginasticar!!!!  

Hoje, as crianças foram desafiadas a 

desenhar, em farinha, sabão líquido, 

água e corantes alimentares - a Digi-

tinta. Foi uma atividade divertida e 

adorada por todos.  

É tão bom sujar as mãos!!  

 

“Maior aula de Educação Física do mundo” — 24 de setembro 

Visando sensibilizar para a necessidade 
de proteger os animais e de revelar a 
sua importância na vida das pessoas, 
serão dinamizadas no Agrupamento de 
Escolas da Damaia, entre os dias 4 e 15 
de outubro, um conjunto de ativida-
des, tais como: 
 - Exposições de trabalhos; 
 - Sessões de esclarecimento dinamiza-
das pela veterinária Dr.ª Carina Sacoor; 
- Colaboração   da Clínica Veterinária 
Pet Saúde; 
 - Angariação de produtos.  
A todos é feita a proposta de colabora-
rem nesta campanha para ofertar a 
uma associação cuidadora de animais. 

A nossa escola candidatou-se e já foi aceite para participar no  Plano 
Nacional de Cinema (PNC), uma iniciativa conjunta da das áreas governati-
vas da Educação da Cultura, operacionalizado pela Direção-Geral da Edu-
cação (DGE), pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e pela Cine-
mateca Portuguesa — Museu do Cinema (CP-MC). O Plano Nacional de 
Cinema (PNC) está previsto como um plano de literacia para o cinema e de 
divulgação de obras cinematográficas nacionais junto do público escolar e 
pretende formar públicos escolares para o cinema, despertando nas crian-
ças e nos jovens o hábito de ver e valorizar o cinema. 

Saudações cinéfilas 

Plano Nacional de Cinema 

Digitinta — JI Cova da Moura | sala 3 

http://pdorey.blogspot.com/
https://www.aedamaia.pt/index.php/projetos/blogs/newsletter
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No âmbito da Semana Europeia do Desporto, os alunos do Agrupamento de 
Escolas da Damaia participaram em duas mega atividades. Na comemoração 
do Dia Europeu do Desporto na Escola, foram organizadas e dinamizadas, para 
os nossos alunos dos 2.º e 3º. ciclos, atividades de promoção dos grupos-
equipa de Desporto Escolar. No dia 24 de setembro, os nossos alunos do Jar-
dim de Infância e das turmas dos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo, participaram na 
atividade “A Maior Aula de Educação Física do Mundo”, tendo sido recheada 
de movimento e muita diversão. Participaram nas atividades cerca de 380 
alunos, distribuídos pelas cinco escolas que constituem o Agrupamento.  Estão 
de parabéns alunos, educadoras, professores e assistentes operacionais envol-
vidos nestas atividades! 

Comemoração do Dia Europeu do Desporto na Escola - Educação Física  

O outono chegou ao JI da Damaia 

As crianças do JI da Damaia celebraram a chegada do Outono com a realização 
de diferentes trabalhos de expressão plástica, recorrendo a diferentes mate-
riais e técnicas, recortes, colagem e pintura.  
Adorámos realizar estes trabalhos, o resultado foi registrado graficamente. 

Recomeçar o ano letivo é sempre difícil… por isso, nos primeiros dias das 
aulas de Francês, as atividades mais lúdicas estiveram presentes em sala de 
aula. 
Assim, para desbloquear o processo de escrita/de oralidade e relembrar con-
teúdos linguísticos e vocabulares, ministrados no ano letivo anterior, relacio-
nados com a identificação, a família, os amigos, a escola, os passatempos, 
assim como outros interesses pessoais, os alunos das turmas C, E e F do 8.º 
ano realizaram este trabalho de apresentação em sala de aula. 
“No âmbito da disciplina de Francês, a professora Susana Dias propôs aos 
alunos de 8.º ano, um trabalho com o nome de "C'est Moi!" ("Sou eu!"). 
Neste trabalho, cada aluno teve de desenhar, pintar e escrever acerca de si e 
dos seus interesses. Cada trabalho foi avaliado e aqui ficam alguns exemplos 
ilustrativos do produto final.” 

Texto feito pela aluna Maria Inês Gaspar da turma F do 8.º ano 

Programa “Bairro Feliz” - Pingo Doce – CAUSA B – JI Cova da Moura 

O JI da Cova da Moura concorreu ao programa "Bairro Feliz" no Pingo Doce 
da Damaia. Se ganharmos, iremos ter bicicletas e triciclos para as nossas 
crianças utilizarem no recreio, mas para isso, precisamos da vossa ajuda. 
A nossa causa "CAUSA B - SALVAGUARDAR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE 
DAS CRIANÇAS" é uma das finalistas da iniciativa do Bairro Feliz. 
Para nos ajudar, basta colocar a moeda do Bairro Feliz na nossa causa no 
mealheiro de votação no Pingo Doce da Damaia (ao pé do Agrupamento) 
de 28 de setembro até dia 02 de novembro. 
 Vamos lá todos participar e ajudar os nossos meninos!!! 

 
 Pedalar é Crescer! 

Activité de Français — “C’est Moi!” 


