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ECO-ESCOLAS está de volta! 

Assinalando este dia importante, a equipa responsável pelo Programa Eco-Escolas reativou o Ponto de Reco-
lha dos equipamentos elétricos e eletrónicos e de pilhas, para toda a comunidade educativa aderir. Este pon-
to de recolha encontra-se na entrada do Bloco B (Bloco central). 
Adere a esta iniciativa. Por um Planeta mais sustentável. 
Para mais informações, consulte: https://www.electrao.pt/  

Para quem ainda não conhece, o Eco-Escolas é 
um programa internacional da “Foundation for 
Environmental Education”, desenvolvido em 
Portugal desde 1996 pela ABAE (Associação 
Bandeira Azul da Europa), com o objetivo de 
encorajar ações e reconhecer o trabalho de 
qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito 
da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 
É um programa coordenado a nível internacio-
nal, nacional, regional e de escola. O Eco-
Escolas fornece metodologia, formações, mate-
riais pedagógicos, apoios e enquadramento ao 

trabalho desenvolvido pela escola, contando com a colaboração e apoio das pes-
soas e Instituições da Comissão Nacional, bem como a parceria de vários municí-
pios e apoios específicos de mecenas para algumas das suas atividades. 
Para mais informações, consultar o site: https://ecoescolas.abae.pt/ 
 

Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação, em todas as salas de aula do 
pré-escolar e 1º ciclo da EB1/JI Águas Livres, foram realizadas atividades de 
expressão plástica, debates, visionamento de filmes, leitura de histórias, confe-
ção de salada de frutas... com o objetivo de alertar para a problemática da fo-
me, pobreza e desnutrição no mundo e promover uma alimentação saudável. 
Os alunos participaram com entusiasmo. 
Como foi vivenciado o dia da alimentação no JI Damaia? 
As crianças de uma sala fizeram sumo de laranja, outra sala fez queijo e a outra 
fez pão. 
As crianças participaram ativamente em cada uma das atividades propostas - o 
resultado está à vista! 
No dia 15 de outubro de 2021, comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação. 
Este dia foi marcado pela partilha e amizade. As crianças da sala 1 do JI da Cova 
da Moura fizeram 1 bolo colorido. As crianças da sala 2 fizeram um sumo de 
laranja natural e, as crianças da sala 3 prepararam umas espetadas de frutas e 
construíram uma mandala com frutas. À tarde, festejámos este dia com um 
lanche convívio partilhado entre todas as salas. As crianças demonstraram bas-
tante alegria com a realização das atividades. 
  
 

Dia Mundial da Alimentação - EB1/JI Águas Livres, JI da Damaia e JI Cova da Moura 

14 de Outubro de 2021 - Dia internacional dos resíduos elétricos 
 

No dia 24 de setembro, a EB1/JI Águas Livres recebeu a visita do agente Falco 
em 3 turmas, duas do 2.º ano e uma do 4.º ano. 
Esta atividade teve como objetivo a promoção de operações de prevenção e 
proximidade, desenvolvendo uma intervenção promotora da cultura de segu-
rança, civismo e cidadania junto das crianças. 

Visita do agente Falco - EB1/JI Águas Livres 

http://pdorey.blogspot.com/
https://www.aedamaia.pt/index.php/projetos/blogs/newsletter
https://www.electrao.pt/


2 

 

OUTUBRO 2021 NEWSLETTER  25 

A nossa Horta Pedagógica: 
O JI da Damaia tem uma Horta Pedagógica que é cuidada com muito empenho e carinho.  

Horta Pedagógica - JI da Damaia 

Dia de la Hispanidad - 12 de outubro 

As turmas de Espanhol do 7.º ano fizeram trabalhos alusivos aos diferentes países onde a 
língua materna é o Espanhol. Pretendeu-se divulgar a importância da língua pelo mundo, on-
de mais de 400 milhões de pessoas a têm como língua materna. 
No dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo desembarcava no continente americano, 
iniciando a ponte cultural entre os povos da América com a Espanha, difundindo-se assim a 
língua espanhola pelo mundo. Daí a celebração desta data. 
 

Só a Língua Portuguesa nos permite brincar assim… 

 

Autorretrato - Português 8.º ano 

  No âmbito do estudo do texto (auto)biográfico, os alunos da turma A do 8.º ano, redigiram os seus autorre-
tratos, de forma criativa, nas primeiras aulas de Português deste ano letivo. Fica aqui um exemplo: 
O meu nome é Carla Helena, mas podia chamar-me apenas Carla porque é mais fácil. 
Tenho uns olhos castanhos como a terra, uns cabelos crespos e, quando fico triste, gosto de ouvir música. 
Se eu fosse um animal, seria uma gata. 
Se eu fosse uma coisa, seria um telefone. 
Se eu fosse uma flor, seria uma rosa. 
Mas sou apenas uma adolescente chamada Carla que sonha com modelos. 
Nasci no dia em que o CR7 faz anos. 
Gosto de ouvir o som da música, de cheirar perfume e de sentir o gosto da comida. 
Quando era mais pequena, pensava que os animais falavam connosco. 
Contam-me que eu fazia ginástica. 
Os meus poemas preferidos são os que me fazem rir e, quando os leio em voz alta, sinto-me bem. 
Às vezes, fecho os olhos e peço como desejo que eu consiga realizar todos os meus sonhos. 
O meu nome é Carla Helena, mas podia chamar-me apenas Carla.     (Carla Tavares, número quatro, 8.º A) 
 

 

Bem Estar Animal 
“A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como os seus animais são 
tratados” Mahatma Gandhi 
No âmbito da celebração do Dia Mundial do Animal, os alunos das turmas C e  E 
do 8.º ano analisaram e refletiram os direitos dos animais e os deveres dos seus 
tutores. 
Foi dinamizado um projeto interdisciplinar (DAC), o qual envolveu na turma C as 
disciplinas de Francês, Cidadania e Desenvolvimento e Inglês e na turma E as 
disciplinas de Francês, Educação Moral Religiosa e Católica e Cidadania e Desen-
volvimento. 
O trabalho consistiu na elaboração de um eBook de identificação do seu amigo 
especial.  

DAC 8.º C e 8.º E - O meu animal é o melhor... 

Os alunos das turmas A e B do 7.º ano foram desafiados pela professora Dulce Santos a escrever pequenos 
textos com a mesma letra inicial. Desafio aceite! Eis o resultado! 
 A 
A Andreia Antunes andava a apanhar ameixas, abóboras, ananases. Apelidavam Andreia “a agricultora”. 
Andreia adorava algodão. As amigas achavam-na amorosa, adorável, ansiosa, animada, artística. 
A Andreia adorava animais. Adotou alguns, aceitou a andorinha Ana. Andreia amava a andorinha Ana. 
Andreia adormecia abraçada à andorinha Ana, aproveitando a amizade. 
(Bianca, n.º 4. 7.º B) 


