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WORLD POETRY DAY  

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia, 
alguns alunos das turmas A, B e C do 4.º ano da Escola 
Padre Himalaia declamaram os poemas  MY TURN e I 
AM AT WAR, da autoria do poeta Carlos D’Paiva, e 
ABOUT SMILING, do poeta Spike Milligan. A atividade 
decorreu na biblioteca da Escola Básica Prof. Pedro 
D’Orey da Cunha, na manhã do dia 30 de abril, e con-
tou com a presença do poeta Carlos D’Paiva, que tam-
bém é professor no Agrupamento de Escolas da 
Damaia. No final da sessão, os alunos receberam um 
folheto com os poemas, personalizado com um autó-
grafo do autor convidado. 
No dia 28 de maio de 2021, no recanto do telheiro da 
Escola Básica Pedro D’Orey da Cunha, os alunos das 
mesmas turmas do 4.º ano tiveram uma surpresa pre-

parada pelo professor Carlos Paiva, que apresentou o poema POETRY EVERLASTING, dedicado àquele conjunto 
de alunos.  
 Para agradecer a surpresa do poeta, os alunos ofereceram-lhe um livro com as suas dedicatórias. Nesse mesmo 
evento, foram entregues os certificados de participação aos alunos que participaram na celebração do Dia Mun-
dial da Poesia. 

MUSEU DO PRADO NA DAMAIA—ARTE 

COLABORATIVA 

A EB 1/JI/Creche Aprígio Gomes foi a primeira escola do concelho da Amadora a 
receber, no início de maio, nas instalações da sua biblioteca, por um período de 
quinze dias, as 12 telas que não se cansam de espalhar o valor da arte. A escola 
anfitriã acolheu da melhor maneira o conjunto de réplicas do museu de Madrid. A 
experiência do Agrupamento de Escolas da Damaia foi partilhada com a docente 
responsável pelo acolhimento da exposição e, em pouco tempo, novos e preciosos 
materiais de apoio destinados a alunos e a docentes foram construídos ao sabor de 
um salutar intercâmbio entre agrupamentos do concelho da Amadora. Assinalava-
se, desse modo, mais um marco neste projeto do Agrupamento de Escolas da 
Damaia.  
A exposição desceu a freguesia da Mina e, mantendo-se no perímetro do Agrupa-
mento de Escolas Cardoso Lopes, chegou no dia 18 de maio à Escola Básica/JI da 
Mina. Para esta segunda escola que acolheu o projeto, a nascente fora claramente 
a Escola Aprígio Gomes e, pelo meio, um  afluente correra bilateralmente entre a 
Mina e a Damaia. Do lado de cá o apoio foi concedido numa visita guiada por 
videoconferência, recorrendo-se às fotografias (disponíveis no Blog da página do 
Agrupamento de Escolas da Damaia) da exposição que havia estado patente na 
Escola Padre Himalaia. Ao final do dia 28 de maio, já mais 210 crianças e 16 profis-
sionais da EB 1/JI da Mina tinham visitado a exposição do Prado. Maio foi deveras 
um marco para este projeto: cerca de 710 crianças e 56 profissionais do Agrupa-
mento de Escolas Cardoso Lopes tiraram partido do museu itinerante.  
O Centro de Dia Rainha Santa Isabel, em Alfragide, abriu as portas à exposição 
Museu do Prado itinerante, entre os dias 14 e 25 de junho. Este sétimo ponto do 
itinerário ficou assinalado pela chegada das pinturas a um espaço e a um público 
distintos dos anteriores. A exposição ficara patente, pela primeira vez, num 
ambiente que já não era o escolar.  O Centro de Dia Rainha Santa Isabel, em Alfra-
gide, abriu as portas à exposição Museu do Prado itinerante, entre os dias 14 e 25 
de junho. 
Este sétimo ponto do itinerário ficou assinalado pela chegada das pinturas a um 
espaço e a um público distintos dos anteriores. A exposição ficara patente, pela 
primeira vez, num ambiente que já não era o escolar. Durante quinze dias, a expo-
sição, que não se cansa de percorrer o concelho da Amadora, trocou olhares com 
quem trabalha e com quem recebe cuidados no Centro de Dia Rainha Santa Isabel. 
Nos dias 22, 24 e 25 de junho, três visitas guiadas foram proporcionadas a grupos 
aproximadamente de 10 visitantes, num total de 25 utentes e de 5 profissionais.  
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VIII OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Dezanove alunos do 3.º ciclo participaram, no dia 21 de maio, nas VIII Olimpíadas da Lín-
gua Portuguesa, promovidas pela Direção-Geral da Educação (DGE), pelo Agrupamento de 
Escolas Aurélia de Sousa, pelo Plano Nacional de Leitura (PNL), pela Direção-Geral da 
Administração Escolar, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pela Escola 
Secundária de Camões. A aplicação da prova no Agrupamento de Escolas da Damaia con-
tou ainda com a colaboração da BE/CRE. Embora nenhum concorrente tenha obtido a 
pontuação mínima de 90 pontos para passar à segunda fase, o balanço da segunda partici-
pação do Agrupamento neste concurso nacional continua a ser positivo: duplicou o núme-
ro de alunos participantes e a média dos resultados também subiu, situando-se nos 62,3 

%. Mais importante foi a oportunidade que todos os concorrentes tiveram para alargar os seus conhecimentos 
relativos quer ao uso rigoroso do português europeu, quer à literatura portuguesa e de expressão portuguesa.  

SEMANA DAS CIÊNCIAS 

O grupo de Ciências Naturais dinamizou, na semana de 14 a 18 de junho, a 

Semana das Ciências dedicada a temas relacionados com a ciência e, ampla-

mente, debatidos em sociedade: Animais em Vias de Extinção, Biodiversida-

de, Biologia Humana e Geologia. Os alunos do 7.º Ano realizaram o jogo 

QUIZZIZ: Rochas Magmáticas, do qual foi apurado um grupo por turma. Os 

alunos de 8.º e 9.º anos participaram no concurso, Ciclo de Curtas metra-

gens: "Um olhar diferente sobre as Ciências", subordinado, respetivamente, 

aos temas: Animais em vias de extinção/Biodiversidade e Biologia Humana. 

No 8.º ano, foram apurados 2 vídeos e, no 9.º ano, foram apurados 3 vídeos 

vencedores. No dia 22 de junho, decorreu a entrega de Prémios, pela Dire-

ção da Escola e grupo de Ciências Naturais, aos grupos/alunos vencedores. 

PATINAGEM 

 BASQUETEBOL SKILLS 

BASQUETEBOL VEIO À ESCOLA 

No dia 2 de junho, o grupo equipa de Patinagem do Agrupamento de Esco-
las da Damaia, realizou uma prova entre si de Perícias e Destrezas, bem 
como um Torneio de Mini Hóquei. Estas atividades tiveram como base os 
encontros realizados nos anos anteriores, seguindo sempre as regras do 
Desporto Escolar. Teve como objetivo complementar a lacuna existente, 
por não ter havido encontros no decorrer deste ano letivo. Assim, decidiu-
se realizar um encontro/torneio, de modo a que o grupo se divertisse, 

confraternizasse e “competisse” entre si. Foi uma manhã bastante saudável e muito bem passada.                             

No mês de maio na EB1/JI Águas Livres - Agrupamento de Escolas da Damaia, através 
do Projeto das Expressões Artísticas e Físico-Motoras no pré-escolar no 1.º ciclo e 
Desporto Escolar, as turmas do 1.º B, 2.º B e 3.º A participaram nos “Mini Skills Bas-
quetebol”. A atividade teve como principais objetivos, proporcionar aos alunos vivên-
cias com a modalidade, enraizando assim uma cultura desportiva nos mesmos, que 
pode servir para combater e evitar os maus hábitos. No dia 22 de Junho na EB1/JI 
Águas Livres - Agrupamento de Escolas da Damaia, através do Projeto das Expressões 
Artísticas e Físico-Motoras no pré-escolar e 1.º ciclo e Desporto Escolar,  as turmas do 
1.º B, 2.º B e 3.º A, receberam a visita de 3 jogadoras de Basquetebol, Joana Maga-
lhães, Madalena Costa e Mariana Godinho, com o intuito  de promover o gosto pela 
prática do basquetebol. Um agradecimento especial a estas atletas por terem propor-
cionado uma manhã diferente aos alunos da nossa escola. 

Para comemoração de mais um dia que é de todos nós, a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, solicitou ao grupo de ET/EV a decoração do painel localizado no espa-
ço da entrada do pavilhão B. Como é costume o pedido foi aceite e depois de muito tra-
balho realizado pelos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Agrupamento, o resultado ficou à 
vista de toda a comunidade.  

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 


