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A Turma 3.º A andou a ex-
plorar a técnica de Origami 
com desenhos de paisagens 
aquáticas e de corações, 
para comemoração do dia 
dos afetos. 

Deolinda Silva e  
Mário Amâncio 

 

No dia 7 de fevereiro, os alunos das turmas do 1º A, 2º C, 3.º A e 4.º B participaram numa ação de 
sensibilização dinamizada pelo agente da Escola Segura, sobre a "Internet Segura".  A utilização 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem transformado profundamente a forma 
como as pessoas vivem: como aprendem, trabalham, ocupam os tempos livres e interagem, tanto 
nas relações pessoais como com as organizações. Esta ação teve como objetivo a promoção de 
uma utilização esclarecida, crítica e segura da Internet junto dos nossos alunos.   
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Origami - EB1 Padre Himalaia 

Internet Segura - EB1/JI Águas Livres 

A Regra dos 3R's - EB1/JI Águas Livres 

No âmbito do Programa de Educação Ambiental promovido pela Câmara Municipal da Amadora, no mês de feverei-
ro, os alunos das turmas do 1.º A, 1.º B e 2.º C participaram na atividade "A Regra dos 3R's”, desenvolvida no Eco 
Espaço. 
Após uma pequena sessão de esclarecimento sobre a tipologia dos diferentes resíduos, a importância da recicla-
gem e o significado dos 3R's (reduzir, reutilizar e reciclar), os alunos participaram num jogo onde aplicaram os co-
nhecimentos adquiridos. 
Os alunos participaram com entusiasmo na atividade e gostaram muito da viagem de autocarro. 

Na EB1/JI, no dia 14 de fevereiro comemorou-se o dia dos amigos. 
Cada aluno da sala 1 do JI fez um cartão que ofereceu a um amigo. 
Esta atividade tem como objetivo o despertar para a importância que 
temos na vida das pessoas que estão ao nosso redor e da confiança 
que precisa existir na caminhada do grupo.  
Os alunos da sala 2 do JI também realizaram atividades do  Dia dos Ami-
gos. 

O Dia dos Amigos - EB1/JI Águas Livres 

Dia da Amizade - JI Damaia 

 
No JI Damaia, foi trabalhado o tema da Amizade. As crianças opinaram sobre a 
temática e o seu significado.  Foi ainda trabalhado o que é o Amor e qual o seu 
significado. A sala 1, 2 e 3 fizeram várias atividades das quais se anexa registo 
fotográfico.   

https://pdorey.blogspot.com/2022/02/dia-de-sao-valentim-disciplina-de-ingles.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/02/carnaval-sustentavel-ji-das-aguas-livres.html
https://www.aedamaia.pt/index.php/projetos/blogs/newsletter
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Semana dos afetos - 4.º B da EB1 Padre Himalaia 

Os alunos do 4º A da PH celebraram a semana dos afetos com várias atividades: visualização e leitura de histó-
rias alusivas ao tema, escrita de mensagens aos colegas na caixa dos afetos, escrita de acróstico, poemas e tex-
tos sobre o amor, escritos em caligramas. Os meninos adoraram. Partilharam as suas produções com as turmas 
vizinhas.  

Algumas turmas do sexto ano de escolaridade da escola E.B 2 e 3 Prof. Pedro D’Orey da Cunha celebraram o dia 
de São Valentim na disciplina de Inglês , à semelhança do que acontece em países como a Estónia ou a Finlândia, 
dedicando os seus cartões aos seus amigos, enaltecendo o valor da amizade. Os alunos refletiram sobre a rique-
za multicultural existente em cada turma e na comunidade escolar e após analisarem um artigo 
do Daily Mail dedicado às diversas formas de celebração do dia 14 de fevereiro por todo o mundo, elaboraram 
pequenos cartões em formato de coração, decoraram-nos e escreveram as suas mensagens em Inglês. Os alunos 
realizaram ainda um trabalho de pesquisa dentro da comunidade escolar, tentando traduzir a palavra “amigo” 
em diferentes línguas e assim completar a mensagem nos seus cartões.  

Dia de São Valentim - disciplina de Inglês 

 
No 4.º A, os alunos divertem-se a aprender.  

Aprender brincando - 4.º A da EB1 Padre Himalaia 

No dia 16 de fevereiro, um grupo de alunos das turmas do 1.º ciclo participaram numa ação de sensibilização 
dinamizada pelos agentes da Escola Segura, da Divisão de Prevenção Pública e Proximidade da Polícia de 
Segurança Pública sob o lema "Eu faço como diz o Falco" - segurança infantil. Foi com grande entusiasmo que 
receberam o Falco, com quem interagiram 

Escola Segura - EB1/JI Águas Livres 

No âmbito do projeto "A Magia das Sementes”, as crianças têm observado o desenvolvimento das diferentes plantas hor-
tícolas, regando-as regularmente e tirando as ervas daninhas.  

Projeto "A Magia das Sementes" - JI Damaia 

Carnaval antecipado - EB1 Padre Himalaia 

No dia 17 de fevereiro, nas turmas A e B do 4.º ano da EB1 Padre Himalaia, teve de se antecipar o Carnaval, em 
virtude da Visita de Estudo programada para a próxima semana ao Palácio da Pena. 
Dado que o dia 1 de março ainda vem longe e para que se não percam as máscaras individuais, antes da brinca-
deira decorrente desse dia, optou-se, em cada turma, por fazer uma máscara coletiva de grandes dimensões. 
Desta forma, será possível prolongar a festividade, tirando-lhe assim o seu caráter efémero. 
A participação muito empenhada, envolveu grande entusiasmo por parte dos alunos. 

XIX Prémios Pilar Moreno - disciplina de Espanhol 

No âmbito da disciplina de Espanhol, duas alunas do 7.º F, uma do 8.º B e três alunos do 8.º D participaram 
no  XIX Concurso dos Prémios Pilar Moreno, promovido pela Consejería de Educación da Embaixada de Espa-
nha em Lisboa, cujo objetivo é incrementar as relações culturais entre Portugal e Espanha, apoiar a imple-
mentação da língua e da cultura espanhola nos currículos portugueses, promover a aprendizagem de idio-
mas e contribuir para a construção do conceito de cidadania europeia. Boa sorte para os trabalhos dos nos-
sos alunos! Que sejamos premiados!  

http://www.dailymail.co.uk/
https://pdorey.blogspot.com/2022/02/dia-de-sao-valentim-disciplina-de-ingles.html
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Dia Europeu do 112 

No dia 11 de fevereiro, a assinalar a comemoração do Dia Europeu do 112, o Sr. Agente da PSP.  Marco Freitas, 
dinamizou uma atividade na EB1/JI Águas Livres para as turmas de 2.º Ano A e B, entre as 10h15 e as 11h15. 
Descobrimos que para os países da União Europeia, ligar para o n.º 112, é gratuito e só se deve fazê-lo em caso 
de emergência, para acionar o INEM (Ambulância), a PSP, ou ainda os bombeiros. 
Ligar para o 112 é muito sério, questão de vida até, não uma brincadeira. É um número de contacto amigo, 
ajuda e salva vidas e a Natureza resgata dos perigos.  

Os alunos das turmas 5.º B e 5.º C, após a leitura integral da obra “A fada Oriana”; de fazerem a exploração do texto 
literário de natureza narrativa; de utilizar procedimentos para registar e reter a informação; de reconhecer a estrutu-
ra e elementos constitutivos do texto narrativo: personagens (principal e secundárias); narrador; contexto temporal e 
espacial, ação (situação inicial, desenvolvimento da ação – peripécias, problemas e sua resolução), participaram no 
projeto de turma “Retrato da fada”. Este culminou com uma exposição na biblioteca da escola, na seleção dos três 
primeiros lugares e na entrega de diplomas. 
A exposição contou com a colaboração da biblioteca escolar. O júri de seleção esteve a cargo das professoras Maria 
Duarte, Graça Horta, Cecília Paulino e Paula Gamito. E, a entrega de diplomas contou ainda com a presença do se-
nhor diretor José Pontes. 

A fada Oriana 

No dia 31 de janeiro, celebrámos o Dia Escolar da não violência e da Paz. Na primeira aula da manhã e da tarde, os 

alunos refletiram um pouco sobre a importância da paz na escola e na sociedade. Para isso viram um filme que onde 

lembraram que somos mais felizes quando temos atitudes de ajuda e de cooperação e que essas atitudes promovem a 

Paz. 

Os alunos de EMRC realizaram ainda uma bandeira que serviu para enfeitar o corredor do pátio e uma pequena men-

sagem de paz que foi colocada junto do mural da Pomba da Paz. O grupo de Educação Moral 

Dia Escolar da não violência e da Paz 

As crianças da sala 2 divertiram-se com a Atividade da Espuma de Barbear - experienciaram texturas 
e emoções.  

JI da Cova da Moura - Atividade da Sala 2 

No âmbito do protocolo assinado pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e pela 
Associação Nacional das Farmácias, nos dias 15, 22 e 23 de fevereiro, 391 alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do nosso Agru-
pamento, realizaram Testes Rápidos de Antigénio para SARS-CoV-2 de uso Profissional.  

SARS-CoV-2 - Testagem 

Projeto de Educação para a Saúde - Sexualidade com Responsabilidade 

No âmbito do Projeto de Educação para a Saúde, as turmas do 9º ano participaram no projeto "Sexualidade 
com Responsabilidade", promovido pela Equipa de Saúde Escolar (UCC Amadora +). Durante 4 sessões de 100 
minutos, uma equipa de Enfermeiros, trabalhou com os alunos de cada turma determinadas temáticas, tais 
como: nas responsabilidades e nas expectativas para a vida adulta, nas relações humanas, na anatomia e fisio-
logia do corpo humano, na prevenção da gravidez e na prevenção das Infeções Sexualmente Transmissíveis.  

Visita de Estudo ao Teatro Politeama 

As crianças do Jardim de Infância da Cova da Moura, foram ao teatro ver a "Pequena Sereia".  
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Semana da Amizade - Notícia 6.º D 

No âmbito da Semana da Amizade assinalada na Escola Pedro d’ Orey da Cunha, os alunos da turma 6.º D assina-

laram este dia, construindo um coração humano. Os alunos da turma foram, nas várias disciplinas, falando da 

importância da Amizade, do Saber ser e ter um Amigo e de respeitar o outro. Lembraram que o respeito pelos 

Direitos Humanos é a melhor maneira de mostrar o quanto gostamos uns dos outros. Foi uma atividade divertida 

destes alunos!!!! 

No âmbito do projeto da Horta Pedagógica improvisada em pneus, os alunos das salas 1 e 2 do JI Águas Livres plantaram 
tomateiros e morangueiros que irão tratar nos próximos meses. Com esta atividade, os alunos adquirem novos conheci-
mentos, desenvolvem o respeito pelo meio ambiente, tornando-se mais responsáveis. Nas salas de aula do 1.º ciclo, os 
alunos estão a fazer experiências com sementes no âmbito da disciplina de Estudo do Meio.  

Horta Pedagógica - JI Águas Livres 

Durante o mês de fevereiro, os alunos da turma A do 1.º ano, da EB1/JI Águas Livres, apresentaram as árvores genealógicas 
feitas com a colaboração dos encarregados de educação. Foi uma atividade que consolidou a relação entre a escola e família. 
Os alunos participaram com grande entusiasmo e adquiriram novos conhecimentos 

Árvores genealógicas - EB1/JI Águas Livres 

Para comemorar o carnaval de forma sustentável, os alunos das salas 1 e 2 do jardim de infância das Águas Livres, 
participaram numa atividade online de construção de máscaras com materiais de desperdício dinamizada pela 
NESTLÉ. Com o objetivo de promover a reutilização de materiais e estimular a criatividade. Os alunos participaram 
com entusiasmo e demonstraram grande capacidade criativa.  

Carnaval sustentável - JI das Águas Livres 

O JI da Cova da Moura desfilou pelas ruas do bairro ao som dos bombos. Tiveram a participação dos bombos da Associ-
ação Moinho da Juventude, onde estamos agradecidos!  

JI da Cova da Moura - Carnaval 

Ensaios de Cor 

Tem estado patente no átrio de entrada da Biblioteca, no Pavilhão B, a Exposição "Ensaios de Cor", que é 
o resultado do trabalho produzido pelos nossos artistas do 8.º Ano na disciplina de Educação Visual. 

Obrigado a todos! 

Carnaval - EB1/JI Águas Livres 

De 20 a 28 de fevereiro comemorou-se o Carnaval na EB1/JI Águas Livres. 
Os alunos elaboraram máscaras, realizaram atividades desenho e pintura, visionaram vídeos, decoraram as salas de aula 
assim como os corredores...terminamos, no dia 28, com o habitual desfile de Carnaval que juntou toda a comunidade 
educativa, pelas ruas próximas da escola com o acompanhamento dos sempre amigos "agentes da escola segura". O 
carnaval na escola é uma data muito esperada pelos alunos, porque além de ser uma manifestação artística e cultural, é 
um momento de diversão para eles. Por isso, é importante desenvolver atividades festivas que estimulem a participação 
e a criatividade dos alunos. 

Proteção Civil - JI Cova da Moura 

A Proteção Civil da Amadora foi ao Jardim de Infância da Cova da Moura, promover uma pequena formação para as crian-
ças - Preparar para Prevenir Segurança.  

 
 

 

https://pdorey.blogspot.com/2022/02/carnaval-sustentavel-ji-das-aguas-livres.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/02/dia-de-sao-valentim-disciplina-de-ingles.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/02/carnaval-sustentavel-ji-das-aguas-livres.html
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Semana da Amizade 

Na semana da amizade 14-18 de fevereiro, alunos (2º ciclo), professores e outros amigos distribuíram corações. 

La Chandeleur é uma festa comemorada todos os anos em França e em outros países da Europa. A comemoração tem 
origem pagã e cristã. No paganismo, a Chandeleur é conhecida como a “festa do fogo”. Ela marca o fim dos dias escuros 
de inverno, trazendo esperança e prosperidade para a chegada na primavera, abençoando a terra para a futura planta-
ção. O hábito desta data, é que todas as velas da casa devem ser acesas. Igualmente, a tradição de comer crepes nesta 
data é bem antiga. Por isso, este dia tinha de ser assinalado na disciplina de Francês e assim fizemos em sala de aula e 
fora dela. Para conhecer e aprender mais acerca da tradição e história desta efeméride, alargar o seu conhecimento 
lexical e cultural, os alunos das turmas de Francês (7.º, 8.º e 9.º anos) realizaram várias fichas lúdicas, ouviram canções 
de amizade, visionaram vídeos, PowerPoints, desenharam velas, realizaram jogos, fizeram pesquisas, transformadas em 
trabalhos escritos, apresentados na plataforma Google Classroom, nos quais abordaram inúmeros temas, designada-
mente a origem, a tradição, a simbologia, provérbios associados e curiosidades.  Por último e não menos importante, 
para desbloquear a expressão oral em língua estrangeira, os alunos do 8.º ano criaram vídeos, mostrando a confeção 
das suas versões de crepes, divulgaram aos colegas e professora, em Francês, as suas receitas e deliciaram-se a provar 
a combinação de vários toppings. Alguns alunos do 9.º ano seguiram religiosamente uma das receitas, confecionaram 
crepes e registaram em vídeo esses momentos divertidos e saborosos, capazes de deixar de “água na boca” os espeta-
dores mais gulosos. Finalmente, em sala de aula, tiveram oportunidade de saborear esta deliciosa sobremesa.  

Saint-Valentin - disciplina de Francês  

Na sequência da celebração do Dia dos Namorados, no dia 14 de fevereiro, comemorado, nos nossos dias, por todo o mun-
do, nomeadamente nos países de língua francesa "Saint Valentin" e inglesa "St. Valentine", foi lançado um desafio à turma 
E do 8º ano: a realização de um trabalho bilingue, incluindo as duas línguas estrangeiras de aprendizagem da turma, Fran-
cês e Inglês. Foi assim que nasceram estes trabalhos, em que os alunos deram azo à sua criatividade e imaginação! 

Nas aulas das professoras Lurdes Costa e Susana Dias, comemorou-se esta efeméride, através de um trabalho interdiscipli-
nar de alargamento vocabular e de escrita nas duas línguas estrangeiras que compõem o currículo desta turma. 

Assim, os alunos desenharam e pintaram velas e corações com mensagens "amorosas", os quais foram expostos na sala da 
turma E do 8.° ano, tornando-a especial! 

Não menos importante, nestas aulas, as docentes enfatizaram a importância dos afetos, da consciência cívica e moral pe-
rante "o outro", sem olvidar os valores da amizade, do companheirismo e do amor tão escassos nos dias atuais. 

Concretizou-se, desta forma salutar, mais uma atividade conjunta na escola. Foi um sucesso! 

"Saint Valentin" e "St. Valentine - DAC 8.° E (Francês e Inglês) 

As crianças da sala 1 experienciaram uma técnica de pintura/desenho onde é utilizada uma cartolina preta e onde se 
desenha com giz branco molhado em leite morno.  Em seguida, é aplicada laca em spray para a fixação do giz na folha. 
As crianças viveram esta experiência com muito empenho e alegria.  

Técnica de pintura/desenho com giz e leite - sala 1 JI Cova da Moura 

 

 

Foram oferecidos 2 pequenos pinheiros à sala 1 para serem plantados. Pusemos “mãos à obra” e assim, em grupo, plantamo-
los nas traseiras do nosso JI (zona de árvores de fruto e arbustos).  

Comemoração da Chandeleur - disciplina de Francês  

Saint-Valentin, chamado Dia de São Valentim, é uma data especial e comemorativa, na qual se celebra a união amorosa 
entre casais e namorados, se demonstra afeição entre amigos, sendo comum a troca de cartões e presentes.   A discipli-
na de Francês não podia deixar de assinalar este marco cultural tão importante, sobretudo, num contexto pandémico 
tão difícil, em que fomos obrigados a reduzir os afetos.    
Para alegrar a escola, os alunos de 7.º. 8.º e 9.º anos deram asas à imaginação, pintaram e desenharam velas, com men-
sagens alusivas à amizade e ao amor que foram, posteriormente, afixadas nas salas de aula e no placard junto à sala de 
computadores para inspirar todos os que por ali foram passando. Num tempo em que estes sentimentos rareiam, ler as 
mensagens sinceras escritas em língua francesa aqueceu o coração e iluminou a alma! 

Vamos plantar pinheiros! - sala 1 JI Cova da Moura 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crepe_(culin%C3%A1ria)

