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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES—DIA MUNDIAL DA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Depois da recente tomada de posse, a Associação de Estudantes aceitou 
um desafio que lhe fora lançado pelo grupo disciplinar de Português. 
Arregaçou as mangas e deixou a sua marca na celebração do Dia Mun-
dial da Língua Portuguesa. Juntamente com a animadora sociocultural do 
Agrupamento, Vera Lucas, a Associação de Estudantes começou a prepa-
rar o terreno logo na véspera, deixando, no chão da escola, bem visível a 
efeméride do dia 5 de maio. 
A manhã do Dia Mundial da Língua Portuguesa foi suficiente para prepa-
rar e dinamizar atividades destinadas aos alunos da Unidade de Multide-
ficiência da Escola Prof. Pedro D’Orey da Cunha. Em pouco mais de uma 
hora, a Associação desenhara em cartão as iniciais dos nomes dos cole-
gas da Unidade, que lhes seriam oferecidas no fim do evento, e prepara-
ra jogos adequados aos colegas. 
O espaço do recreio converteu-se em sala de aula, mesmo em cima das 
letras que o giz desenhara na véspera. Os alunos da Unidade com a cola-
boração dos colegas da Associação de Estudantes encontraram o tempo 
certo para colocar letras com ímanes num quadro branco que compunha 
a sala ao ar livre. Sobre as letras que davam cor ao chão de todos os dias, 
foi montado um campo de minigolfe delimitado por livros, para testar a 

tacada mais precisa de alguns alunos da Unidade. O bowling (que o inevitável estrangeirismo não 
manche, aos olhos do leitor, o sempre merecido louvor à língua portuguesa!) e as letras de cartão 
deram forma a novos jogos. 
A colaboração também chegou da presidente do Conselho Geral, professora Paula Pestana, que dis-
ponibilizou um equipamento de som à Associação de Estudantes. Foram selecionadas músicas para 
todos os gostos e para todas as gerações, interpretadas por cantores portugueses − Amor Electro, 
Ana Moura, Carlos Paião, Da Vinci, Marco Paulo, Mariza e Xutos & Pontapés, aos quais se associaram 
as inconfundíveis vozes de Cesária Évora e de Caetano Veloso, outros nobres embaixadores da língua 
portuguesa. Assistentes operacionais houve que não resistiram ao chamamento das notas musicais e 
a sua voz sobrepôs-se à dos afamados cantores. 
Foram também declamados, por alguns membros da Associação de Estudantes, versos d’ Os Lusía-
das, a assinalar o peso da epopeia portuguesa na sua formação. Palavras consagradas de Manuel 
Alegre e de Vergílio Ferreira reforçaram a amplitude da língua nas férteis planícies da literatura. 
Nesta celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a Associação de Estudantes elegeu como 
prioritária a vertente inclusiva da língua de Camões.  

MUSEU DO PRADO NA DAMAIA—ARTE 

COLABORATIVA 

No presente ano letivo, o Projeto de Ensino em Par Pedagógico estabele-
ceu uma articulação com um outro projeto do Agrupamento, denomina-
do Museu do Prado itinerante. Esta última iniciativa levou a todos os jar-
dins de infância e a todas as escolas do 1.º ciclo 12 réplicas de quadros 
que pertencem à coleção permanente do Museu do Prado ou que nele 
estiveram expostos por altura do seu bicentenário. A articulação estabe-
lecida entre os 2 projetos proporcionou aos alunos do primeiro ciclo, sob 
a orientação de docentes de Expressão Plástica, a recriação/
reinterpretação de telas expostas ou outras de pintores integrados na 
mesma exposição. O projeto Museu do Prado itinerante tem integrado, 
por seu turno, a colaboração de alunos dos três ciclos, assistentes opera-
cionais e técnicos na formação de uma bolsa alargada e diversificada de 
guias, para orientarem uma visita guiada à exposição, em português e em 
línguas estrangeiras.  
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DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA—EU CONTO 

A iniciativa Eu Conto, dinamizada pelo PNL2027 (Plano Nacional de Leitura 2027), foi uma das diver-
sas atividades criadas para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. 
Neste segundo ano de celebração da efeméride, o Agrupamento de Escolas da Damaia juntou-se à 
iniciativa do PNL e formou a sua embaixada de contadores 
de histórias. Quatro alunos do 9.º ano e uma encarregada de 
educação quiseram participar. 
Três narrativas de todos os tempos com raízes bem portu-
guesas, duas outras ouvidas em São Tomé e Príncipe e uma 
que absorveu a influência do Brasil foram as escolhidas pelos 
participantes. As narrativas da literatura oral foram, poste-
riormente, partilhadas com os organizadores da iniciativa Eu 
Conto, após o que o Agrupamento, muito grato aos cinco 
contadores de histórias, viu e ouviu, na página digital do 
Plano Nacional de Leitura, três dos contributos enviados. 

PROJETO ERASMUS+ 

Durante o presente ano letivo, está a decorrer 
o Projeto Erasmus+ Promoting transnational 
equality and students’ achievement through 
digital competences, que começou a ser dese-
nhado após uma Ação KA2 em Oradea, na 
Roménia, em maio de 2019. 
Este projeto nasceu da partilha de experiên-
cias dos professores e da identificação das 
grandes discrepâncias identificadas na ação de 
formação na Roménia. Os parceiros que inte-
gram e dinamizam este projeto são oriundos 

da Suécia, da Roménia e de Portugal. A delegação sueca ficou responsável pelo projeto, estando 
Portugal a participar com duas professoras e a Roménia com 3 psicólogas que, também, são docen-
tes de Educação Especial. 
Apesar de estarmos todos condicionados pela presente situação pandémica, o Projeto, que inclui 
três deslocações para intercâmbio de professores, aos três países participantes, não ficou parado. 
Há reuniões semanais e sessões de trabalho conjuntas feitas via videoconferência. 
Já decorreu uma ação de formação para professores do Agrupamento de Escolas da Damaia, que 
também esteve aberta aos colegas da E.B. 2,3 Francisco de Arruda, em Lisboa, subordinada ao tema 
Pictures – how to use more pictures in your everyday lesson. Dos 6 participantes da POC, houve um 
empenho e entusiasmo fantástico, quer na elaboração, quer na aplicação em sala de aula, dos 
materiais criados pelo grupo. 
Ainda durante o presente ano letivo, decorrerá a segunda ação de formação que incidirá sobre o 
tema: Feedback aos alunos por via digital. 
As docentes Ana Magano e Fernanda Montenegro agradecem à Direção do Agrupamento de Escolas 
da Damaia a flexibilidade em adaptar horários de reuniões e aos colegas que participaram, ativa-
mente, na ação de formação realizada nos meses de março e abril. 
Deixamos-vos alguns links do trabalho realizado na ação de formação pelos docentes participantes: 

 
https://sway.office.com/uOtw5IKnGFeOQGrp?ref=Link&loc=play 

https://quizizz.com/admin/quiz/6051e28d771be0001c813e07 
https://quizizz.com/admin/quiz/6049024e5d320f001b4f7fb 

https://padlet.com/andreialourenco/vbbf1a122ty2fp9a 
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https://quizizz.com/admin/quiz/6051e28d771be0001c813e07
https://quizizz.com/admin/quiz/6049024e5d320f001b4f7fb
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