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No dia 24 de maio, realizou-se na EB1/JI Águas Livres uma ação 
de sensibilização/formação para as Educadoras e Coordenadoras 
de Estabelecimento, sobre Doenças Infantis, promovida pelo 
Centro de Saúde da Damaia (Dr.ª Dora, Enfermeira Helena Cape-
lão e Médica Estagiária). As doenças na infância exigem atenção 
quanto aos sintomas, encaminhamento médico, período para 
realização de exames e diagnóstico e, por fim, o início do trata-

mento e recuperação da criança. Conhecer as doenças mais comuns na infância é 
importante para que possamos ficar mais atentos aos sintomas apresentados 
pelas crianças e, com isso, iniciar o seu encaminhamento. Com esta ação, ficámos 
a conhecer as doenças que são frequentes na infância e como um diagnóstico 
rápido pode ser determinante para a qualidade de vida e bem-estar da criança. 
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Ação sobre Doenças Infantis EB1/JI Águas Livres 

Desporto Escolar - Basquetebol 

Desporto Escolar - Patinagem 

No dia 1 de junho, pelas dezasseis horas, realizou-se a atividade “MatPaper” (Peddy Paper com questões de 
raciocínio lógico), dinamizada pelos docentes de Matemática do 3.º ciclo e pela animadora Vera Lucas. Partici-
param na atividade 9 equipas de cinco elementos (quatro alunos do terceiro ciclo e um adulto), formadas por 
alunos pertencentes à mesma turma (7.º C, 7.º D, 8.º A, 8.º B, 8.º F, 9.º D, 9.º E, 9.º G), existindo duas equipas 
da turma 9.º G. Os adultos acompanhantes das equipas foram os seguintes docentes ou técnicos: Patrícia 
Sales, Diogo Rodrigues, Lurdes Costa, José Calamote, Mafalda Gomes, Sílvia Baio, Andreia Lourenço, Margari-
da Vilares, Beatriz Gonçalves. As equipas foram identificadas pelo seu nome: SHINNOBES; 
23; KANIANSO; POWERMINDS; OS EINSTEINS; PEAKY BLINDERS; OS MATEMÁTICOS; AS HIPOTENUSAS; 
SOHCAHTOA. A 10.ª equipa, denominada πtágoras e constituída pelos alunos da turma 9.º B e pela psicóloga 
Susana Quintano, não participou pelo facto de os alunos não terem comparecido. O circuito do “MatPaper” 
teve um total de 16 questões e 5 postos. Em cada posto foi realizada uma atividade matemática, com contabi-
lização do tempo e pontuação atribuída. No final, as equipas foram ordenadas pelo número total de pontos 
obtidos, sendo 130 a pontuação total. Venceu a equipa que conseguiu executar corretamente o maior núme-
ro de questões/atividades postos: PEAKY BLINDERS – 9.º D. Foi também contabilizado o tempo total de reali-
zação da prova por equipa - fator determinante em caso de empate para equipas com o mesmo número de 
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O grupo equipa de patinagem, no Dia da Criança, dia 1 de junho, deslocou-se à Escola Frei Gonçalo Azevedo para o 
último Encontro de Desporto Escolar. Foi o último Encontro deste ano letivo, terminando com o Torneio de Mini-
hóquei. A nossa escola foi representada pelas equipas de infantil A (Lara Alexandre, Leonor Duque, Matilde Duque e 
Sofia Aguiar), que ficou em 3.º lugar e infantil B (Beatriz Barreto, Bogdan Belov e Margarida Oliveira), que obteve o 
segundo lugar. Foi um Dia da Criança diferente, em que o grupo teve uma tarde fantástica, convivendo e ganhando 
novas amizades com os colegas das outras escolas, aprendeu a gerir emoções e acima de tudo, uma tarde cheia de 
aprendizagens novas nesta modalidade. Estão todos de Parabéns pelo esforço, trabalho dedicado e empenho desde o 
início do ano letivo, pois só assim se conseguem obter resultados positivos.  

MatPaper 

No passado dia 25 de maio, o nosso grupo equipa de bas-
quetebol iniciados masculinos, participou no torneio de 
basquetebol deste escalão, tendo também participado as 
escolas AE Alvide e Salesianos de Manique. Os nossos atle-
tas tiveram uma excecional prestação tendo vencido os dois 
jogos que participaram ficando em primeiro lugar entre 

todos os agrupamentos da Amadora, Cascais e Oeiras.  A próxima etapa será no 
dia 8 de junho onde irão participar no campeonato regional desta modalidade.  

Desporto Escolar - Boccia 

No passado dia 25 de maio, realizou-se na Escola Básica Prof. Pedro d’Orey da Cunha mais um Encontro de Desporto Adap-
tado. Participaram cinco Agrupamentos: Damaia, Conde de Oeiras, Frei Gonçalo Azevedo, São Bruno e Alapraia. Todos os 
alunos participaram com grande empenho e entusiasmo, tendo sido uma excelente manhã desportiva e sendo ainda de 
realçara prestimosa colaboração de alunos da turma do 9.çº A, tanto no papel de árbitros como na 
orientação dos jogos. Todos os alunos demonstraram elevado espírito desportivo, quer nos momentos de jogo quer 
na cerimónia da receção de medalhas de participação no evento. Parabéns a todos pelo trabalho realizado e pelas conquis-
tas desportivas conseguidas ao longo do ano. 

https://www.aedamaia.pt/index.php/projetos/blogs/newsletter
https://pdorey.blogspot.com/2022/05/ewtinning-project-give-me-idea.html
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Kamishibai 

AmadoraEduca - EB1/JI Águas Livres 

Tal como noticiado, decorreu a Semana das Línguas no Agrupamento de Escolas da Damaia, de 9 a 13 de maio. 
Dentro e fora das salas de aulas, a comunidade escolar comemorou a diversidade linguística, cuja proteção se 
enquadra no respeito que se deve ter por todos os povos e culturas. As atividades ocorreram em vários locais e 
de modo diversificado. À entrada do Pavilhão B, apreciou-se uma exposição de materiais alusivos a esta temáti-
ca. Nas salas de aulas, os alunos leram livros variados e na Biblioteca também houve atividades. Até a Sala de 
Professores foi enfeitada com cartazes alusivos ao tema, não faltando, em duas mesas bem providas, iguarias 
gastronómicas bem empratadas, porque a diversidade linguística implica sempre a diversidade gastronómica. 
Como dizia o filósofo chinês Confúcio, “uma imagem vale mais que mil palavras”. Deixemos então que as foto-
grafias documentem a semana dedicada às línguas e suas culturas. 

Presente do Dia da Criança- EB1/JI Águas Livres 

O Dia Mundial da Criança, na EB1/JI Águas Livres, foi comemorado com a oferta aos alunos do livro "A menina 
que tinha os olhos ocupados", de André Carrilho, e de uma caixa de lápis por parte da Câmara Municipal da 
Amadora e da Junta de Freguesia Águas Livres respetivamente. No período da manhã, contámos com a visita à 
nossa escola do Sr. Vereador do pelouro da Educação e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia Águas Livres 
que, simbolicamente, entregaram as ofertas aos alunos de uma turma. 

Origami, arte tradicional japonesa de dobragem de papel, foi a atividade 
escolhida no âmbito da disciplina de Educação Visual, nomeadamente a cons-
trução de um “Quantos Queres?”. Jogo/passatempo que todas as crianças 
adoram, tendo, nos dois dias da atividade, demonstrado isso mesmo. Adora-
ram!  

Os alunos da EB1/JI Águas Livres, visitaram o Amadora Educa entre os dias 30 de maio 
e 1 de junho. Participaram em diversas atividades e visitaram os diferentes stands ali 
presentes, com entusiasmo. 

Stora fazemos Kamishibai? Esta é a pergunta que surge no início de cada ano letivo e já lá vão quatro. Habitua-
ram-se a trabalhar com uma ferramenta diferente. Aprendem a língua portuguesa e incorporam-se as línguas 
maternas que lhes conferem a identidade. Aqueles que nunca ouviram falar sobre o Kamishibai têm reações 
de apatia, desconfiança e não validam os relatos dos seus pares. Nunca experienciaram o trabalho de projeto, 
a pesquisa, o debate, a argumentação, o respeito por ideias diferentes e as novidades que partilham da sua 
própria língua e cultura. Iniciam a cruzada quase por arrasto de quem já sabe que aventura é esta. Depois são 
os mais ativos, aqueles que trazem as sugestões e que alteram a planificação inicial. Dão-se de alma e de cora-
ção, formam uma equipa, mesmo não conhecendo os restantes parceiros da escrita, da ilustração e amam 
cada momento. Todos os anos há um tema que nos obriga a ser criativos. Este ano “Quem são os nossos vizi-
nhos!” levou logo no início a registarem quem são os vizinhos que coabitam no mesmo espaço. Após esse 
registo, passou-se para a decisão da escolha das personagens. Animais e pessoas já tinham sido utilizados nos 
Kamishibai anteriores. Era preciso algo diferente, inesperado. Falou-se em botões e casas (dos botões). Num 
certo dia a música “Ponha aqui o seu pezinho” surgiu como que uma faísca e foi só o princípio…. De muitas 
horas dedicadas à pesquisa e a planificar e alterar sempre que surgia uma ideia que todos consideravam mais 
forte. Não importava de quem era. Importava sim, tudo fazerem para apresentarem um trabalho do agrado de 
todos, onde a amizade cresceu e o conhecimento se fez palavra escrita e falada. E foi o que aconteceu. O tra-
balho foi também do agrado do júri que os honrou com o 1.º lugar no concurso Kamishibai Plurilingue de Por-
tugal. E já vão três! 
- Stora, para o ano voltamos a concorrer? Qual é o tema? – Começam as questões... 

Semana das Línguas 

AmadoraEduca - Origami 

https://pdorey.blogspot.com/2022/05/ewtinning-project-give-me-idea.html


3 

 

 

 

JUNHO 2022 NEWSLETTER  33 

Escola Missão Continente - 1º B da EB1/JI Águas Livres 

O 1.º B da EB1/JI Águas Livres aderiu ao projeto da Escola Missão Continente que tem como objetivo edu-

car e incentivar as gerações mais novas a adotar comportamentos e hábitos de vida mais saudáveis, sensi-

bilizando em três vertentes centrais: Alimentação Saudável, Consumo Consciente e Estilos de Vida Ativo. 

Entre sessões virtuais interativas nas quais participámos ativamente, quizzes e jogos, contámos com a pre-

sença da embaixadora Anabela Melo na nossa sala de aula no dia 9 de junho para nos ler o conto “Mistério 

da Horta”, falar sobre temas relacionados com o projeto e ainda cantámos e dançámos! Gostámos muito 

de receber a Anabela na nossa sala e esperamos que nos volte a visitar um dia! No final, ainda recebemos 

umas prendinhas !!! 

No dia 8 de junho, a Orquestra Geração do Agrupamento de Escolas da Damaia, fez uma apresentação para 
todas as turmas/grupos da EB1/JI Águas Livres. A Orquestra Geração resulta do desenvolvimento do Projeto 
Orquestras Sinfónicas Juvenis que tem como objetivo proporcionar o ensino da música e a prática em contex-
to orquestral, em sessões de trabalho individuais e coletivas, sendo determinante o empenho individual. A 
frequência das aulas de música é gratuita. Os nossos alunos assistiram entusiasmados à sua apresentação e 
demonstraram já ter conhecimentos musicais sólidos. Obrigada professora Paula, foi uma aula muito aprecia-
da pelos nossos alunos. Foi uma manhã diferente, os alunos participaram entusiasticamente, aplaudindo os 
colegas da orquestra, revelando conhecimentos sobre os instrumentos musicais presentes. Estão de parabéns! 

Orquestra Geração - EB1/JI Águas Livres 

Uma criança é uma flor 
tem direito a florir, 
ser criada com amor, 
tem direito a sorrir. (…)” 

José Couto 

Nos dias 30 e 31 de maio, as crianças do JI da Cova da Moura, visitaram o Parque da Ilha Mágica do Lido, 
onde realizaram diferentes atividades no âmbito de mais uma edição do Amadora Educa, iniciativa orga-
nizada pela autarquia. No final da manhã, todas as crianças demonstraram uma grande satisfação por 
terem participado nestas atividades. 
O Dia Mundial da Criança (1 de junho), na parte da manhã, foi vivenciado pelas nossas crianças com ativi-
dades de expressão físico-motora ao ar livre com a participação e colaboração do Prof. Jorge e, à tarde, 
com um lanche convívio entre as três salas do JI. No final do dia, as crianças receberam “presentes espe-
ciais” para recordar este dia. 

JI Cova da Moura - Dia Mundial da Criança (1 de junho) 

Dia Mundial da Criança – EB1/JI das Águas Livres 

No Dia Mundial da Criança, os alunos do jardim de infância Águas Livres festeja-
ram com muita música, bolas de sabão, pipocas e gelatina. Estavam muito feli-
zes e maravilhosos com as camisolas que fizeram nas salas. Foi um dia especial!  

Santos Populares - EB1/JI Águas Livres 

Os alunos do 1.º B da EB1/JI Águas Livres trabalharam com afinco para enfeitar a porta da 
sala com o tema dos Santos Populares, só ficaram a faltar as sardinhas assadas, porque até a 
quadras tivemos direito! Ficaram todos muito orgulhosos do trabalho final! 

A Biblioteca Escolar apresentou, no dia 1/6/2022, no 
AmadoraEduca, a história A Lagartinha Mui-
to  Comilona seguida de uma atividade plástica sobre 
o tema.   

AmadoraEduca - Biblioteca Escolar 
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Dia de Praia - JI da Damaia 

No workshop do Serviço de Psicologia e Orientação “Oficina das Emoções” trabalhámos, com todos os alu-
nos participantes, atitudes protetoras e assertivas face às nossas emoções e como lidar com as emoções 
alheias. Vestimos a “camisola” pela saúde mental e também desmistificámos estereótipos de género em 
relação às profissões. Foi um workshop de emoções fortes!   

Oficina das Emoções - Serviço de Psicologia e Orientação 

O grupo de Educação Especial participou no AmadoraEduca, com a experiência “A flor que desabrocha na água”. Se qui-
seres experimentar em casa, recorta uma flor em papel, pinta-a com lápis de cor, dobra as pétalas e coloca-a na água. 
Observa o que acontece. Parece magia, mas não é. É ciência!  

Cuidar da Casa Comum” - disciplinas EMRC e Cidadania e Desenvol-
O núcleo de estágio da disciplina de EMRC, organizou no dia 7 de junho, em articulação com a disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento, uma atividade alusiva à responsabilização do cuidar do meio ambiente. Parti-
ciparam as turmas D do 9.º ano, E do 8.º ano, E do 5.º ano e A do 3.º ano. A atividade constou de uma pales-
tra, dinamizada em sala de aula, por um bombeiro da Cooperação do Seixal. Seguidamente, as turmas menci-
onadas, dirigiram-se para o recinto exterior da escola, onde foi plantada uma oliveira. Os alunos das referidas 
turmas, nos próximos anos letivos, serão responsáveis por cuidar da árvore. O evento, contou com a presen-
ça de elementos da Junta de Freguesia das Águas Livres e do Centro de Saúde. A parceria da escola com a 
Junta de Freguesia, viabilizou que a atividade tivesse sido realizada com muito sucesso. Desde já, agradece-
mos à Junta de Freguesia todo o empenho colocado na atividade – preparação do terreno, oferta da oliveira 
e a bela e útil explicação de como cuidar da oliveira. Finda a sessão, as turmas D do 9.º ano e E do 8.º ano, 
dirigiram-se para o parque do Neudel onde foi partilhado o almoço e recolhido lixo.  

Celebrou-se, no dia 31 de maio, o "Dia Mundial sem Tabaco". Os alunos do 6.º e 9.º anos realizaram diferen-
tes tipos de trabalhos criativos, recorrendo a materiais diversos. Estes trabalhos foram expostos na entrada 
do bloco B.  

Dia Mundial sem Tabaco 

AmadoraEduca - Educação Especial 

A Apicultura - JI da Damaia 

O Jardim de Infância da Damaia recebeu o Senhor Luís Estrela que é um Apicultor. Ensinou-nos muita coisa sobre a vida 
das abelhas e como elas são importantes para nós e devemos protege-las. No final, experimentámos um delicioso mel 
que o Senhor Apicultor trouxe. Que delícia que estava!!!! Obrigada, Senhor Luís, adorámos a sua visita. 

AmadoraEduca - JI da Damaia 

As salas 1 e 2 do JI da Damaia foram ao AmadoraEduca no “Dia da Criança” e  tiveram duplo divertimento. De ma-
nhã, fomos aos insufláveis e participámos em várias atividades que nos eram propostas no AmadoraEduca e, à tar-
de, fizemos um doce maravilhoso de morango, que estava fantástico. E com o calor que estava, não podia ter sabi-
do melhor. Que delícia!!!!!  

O Jardim de infância da Damaia foi à praia. Que excitação estavam os nossos meninos/as para que o dia chegasse. 
Brincámos, fizemos castelos de areia, pulámos, corremos e tomámos banho, que felicidade!  Que dia maravilhoso 
sol, água formidável, não podíamos ter pedido melhor, obrigada!!! 

 

Agricultura no JI da Damaia 

A nossa Horta no JI da Damaia...  
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Dando continuidade ao trabalho desenvolvido por todos os professores, o Departamento de Línguas 
levou a poesia à Ilha Mágica do Lido, encantando o seu público e mostrando que o mundo é mais 
bonito sempre que as crianças e os poemas se juntam. Apesar da chuva que teimava em ficar, o sol 
brilhou nos olhos de todos os alunos que foram sonoramente aplaudidos pela sua participação nesta 
poética atividade. Pequenos e graúdos declamaram poesia e as professoras responsáveis pela ativida-
de ficaram com o coração cheio com este criativo estendal! Parabéns a todos!  

AmadoraEduca - O Estendal da Poesia 

Super T - Resultados Finais e Desenvolvimento 

Foi com agradável surpresa que recebemos os resultados do concurso SuperTmatik da Língua Portuguesa, dinami-
zado pela Eudactica. Apesar do nervosismo, os nossos dez destemidos representantes realizaram a pro-
va online nos dias 18 e 23 de maio, e, numa luta contra o tempo, responderam a perguntas relacionadas com o 
conhecimento da língua portuguesa. O esforço envidado permitiu-lhes conquistar classificações muito satisfató-
rias, tendo dois alunos alcançado o top 10. 
Parabéns a todos!  

Hoje, o JI Damaia foi visitar a Base Naval de Lisboa-Alfeite. Tiveram aulas como os cadetes da marinha e fomos 
aprender como se conduzia um navio. No final, fomos fazer uma visita ao Navio Escola Sagres, que adorámos!!! 
Agradecemos à marinha por nos ter oferecido o almoço que estava delicioso. Muito obrigada!! 

Torneios Interturmas 

Realizaram-se nas últimas semanas de aulas os tão aguardados torneios interturmas. No dia 8 de junho, realizou-
se o Torneio de Andebol e no dia 9, o Torneio de Futebol. A turma do 9.º G foi a vencedora fazendo a 
“dobradinha”, ganhando o Andebol e Futebol. As restantes turmas tiveram muito bem representadas, bem empe-
nhadas e divertidas tendo sido jogos bastante disputados. Todos os alunos revelaram um ótimo desportivismo e 
fair-play. Foram dois dias bem ativos. Os professores de educação física agradecem a presença de todos os alunos 
e muitas felicidades para os novos desafios escolares que se avizinham! Agora é desfrutar e …. Boas Férias! Já nos 
dias 14 e 15 de junho foi a vez dos mais pequenos entrarem em campo! No dia 14 de junho, realizou-se o Torneio 
de Andebol em que as equipas eram mistas. No 5.º e 6.º anos foi realizado o Torneio Andebol 4Kids, projeto inse-
rido no Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Andebol. Foi uma manhã cheia de jogos e 
muito emotiva. As turmas vencedoras foram o 5.º A e 6.º F. Quanto aos 7.º e 8.º anos, os jogos foram realizados 
no campo sintético, tendo havido bastante participação dos alunos. Foram jogos muito bem disputados e com 
muito fair-play. As turmas vencedoras foram o 7.º C e 8.º A. Já o Torneio de Futebol, realizado no dia 15 de junho, 
foi dividido entre pavilhão e campo sintético. As equipas femininas disputaram os jogos no pavilhão e foram ven-
cedoras as turmas: 5.º B; 6.º D e 8.º A. No campo sintético, realizaram-se os jogos das equipas masculinas e as 
turmas vencedoras foram: 5.º A; 6.º F; 7.º E e 8.º G. Parabéns a todos os participantes e para o ano estaremos cá 
para realizar ainda mais atividades desportivas, porque ……. MEXER DÁ SAÚDE!!!  

Atividade da Associação de Estudantes - na EB1/JI Águas Livres 

No passado dia 7 de junho, a Associação de Estudantes realizou junto dos alunos do 1.º ciclo da 
escola EB1/JI das Águas Livre, um dia cheio de diversão. Foram realizados vários jogos tradicio-
nais nos momentos de recreio e ao ar livre. Com o espaço existente no exterior, foram criadas 
várias estações com jogos diferentes, dando a possibilidade dos alunos escolheram aquele que 
mais gostavam para participar. Os membros pertencentes à associação dividiram em grupos nas 
mais variadas estações para acompanharem e interagirem com alunos do 1.º ciclo. Foi um dia 
muito divertido que contou principalmente com vários momentos de música, dança e muita 
animação.  

Base Naval de Lisboa-Alfeite - JI Damaia 

Visita ao Zoo de Lisboa - EB1/JI Águas Livres 

No dia 24 de junho, toda a comunidade educativa da EB1/JI Águas Livres, foi visitar o Zoo de Lisboa, de comboio. As pro-
postas educativas do Jardim Zoológico, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade e da Educação para a 
Cidadania, prendem-se com a conservação da Biodiversidade, com a valorização da vida animal e fomentam uma trans-
formação progressiva nos valores, atitudes e comportamentos. Os alunos aprenderam, consolidaram conhecimentos e 
divertiram-se.  Foi um dia fantástico! 
 



6 

 

 

JUNHO 2022 NEWSLETTER  33 

Na semana de 2 a 9 de junho, decorreu uma exposição na Biblioteca Escolar dos trabalhos elaborados 
pelos alunos das turmas 5.º B, 5.º C, 5.º D e 5.º E, da disciplina de Ciências Naturais, em articulação com 
as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, com o tema: Bem Estar Animal/Animais em Vias de 
Extinção.  

Bem Estar Animal/Animais em Vias de Extinção 

Na semana de 28 de abril a 5 de maio, decorreu a exposição na Biblioteca Escolar dos trabalhos elaborados 
pelos alunos de todas as turmas dos sextos anos, da disciplina de Ciências Naturais, em articulação com o PES, 
com o tema Plantas Medicinais.  

Eco-Espaço - Consumo Sustentável 

Nos dias 15, 17 e 18 de março, os alunos das turmas do 6ºF, 6ºE e 6ºD foram ao Eco-Espaço da Amado-
ra, para uma visita de estudo sobre o Consumo Sustentável. Esta visita foi realizada no âmbito do Pro-
jeto Eco-Escolas e da disciplina de Ciências Naturais. A professora Fátima Martinho agradece aos profes-
sores que acompanharam as turmas (Patrícia Sales, Fernando Videira e Victor Barata) e permitiram que 
as mesmas se realizassem e corressem em conformidade. 
A aprender a teoria… 
Aplicação prática do que aprendemos! 
A fazer as compras mais sustentáveis… 
A fazer os cálculos da despesa. Será que o dinheiro chega? 
A verificar a pontuação. Será que fomos o grupo vencedor?   

Quintal Pedagógico 

Realizou-se no passado dia 22 de junho o Quintal Pedagógico, com vista à construção e 
à promoção de uma identidade, criando-se, em simultâneo, um sentimento de pertença 
em todos os alunos que no próximo ano letivo, iniciarão um novo ciclo na sede do Agru-
pamento. Dois anos depois do Quintal Desportivo, este ano, este evento foi mais abran-
gente com vista a uma oferta/mostra mais completa para os alunos que concluíram o 
4.º ano. Contou este ano, para além da disciplina de Educação Física, com a participação 
das disciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica, Educação Musical, Educação 
Visual e o Serviço de Psicologia e Orientação. Durante toda a manhã, as 7 turmas do 4.º 
ano, visitaram, rotativamente, e participaram nas atividades dos 7 postos criados para 
esse efeito, a saber: dois de Educação Física (um de ginástica e basquetebol e outro de 
jogos tradicionais); um de Educação Moral e Religiosa Católica (apresentação de vídeo 
motivacional e realização de um QUIZ); um de Educação Musical (apresentação prática 
com Instrumental Orff); dois de Educação Visual (um com pintura e outro com colagens, 
ambos trabalhos subordinados a um tema) e um do Serviço de Psicologia e Orientação 
(onde se preparou a transição de ciclo). Segundo o feedback recebido pelos nossos mais 
pequenos, foi uma manhã divertida, que todos adoraram e participaram entusiastica-
mente. 

Plantas Medicinais 

 
Agradecemos a todos o excelente trabalho!  

Contamos sempre convosco nesta jornada da comunicação 
e partilha das BOAS PRÁTICAS !  


