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Circuito da Central Elétrica 
No dia 24 de novembro, decorreu a visita de estudo com os alunos das turmas de 
9.º ano à exposição permanente, Circuito da Central Elétrica. Os alunos tiveram o 
privilégio de observar a maquinaria original, em perfeito estado de conservação, 
através da qual se conta a história desta antiga fábrica, bem como a evolução da 
eletricidade até às energias renováveis. Espaço de ciência de base industrial, é um 
dos pólos museológicos de grande interesse para os discentes.  

O Corta-mato está de volta! 
Após dois anos sem provas, realizou-se no dia 30 de novembro a grande e tão 
desejada atividade dinamizada pelo grupo disciplinar de Educação Física - o Corta-
mato. 
A atividade teve como principais objetivos, a articulação entre os ciclos de ensino, 
proporcionar aos alunos vivências com a modalidade, enraizando assim uma cul-
tura desportiva nos mesmos, que pode servir para combater e evitar os maus 
hábitos, criando hábito de um estilo de vida saudável. Serve ainda para aferir os 
alunos que irão participar no Corta-mato concelhio do Desporto Escolar. 
Com mais de duas centenas de alunos inscritos dos três ciclos de ensino, alunos 
da Educação Especial acompanhados pelos respetivos professores e os alunos do 
9.º C e 9.º D, que ajudaram na organização da prova, sentimos a alegria do re-
gresso a este tipo de competição. 
O grupo disciplinar de Educação Física deixa o seu agradecimento aos professores 
titulares das turmas de 1.º ciclo participantes, às auxiliares de ação educativa que 
estiveram presentes e sempre disponíveis para todos os alunos bem como para a 
organização, aos alunos que colaboraram exemplarmente na dinamização da 
prova e aos encarregados de educação que autorizaram a participação dos seus 
educandos nesta atividade. 
Apesar das previsões meteorológicas indicarem chuva para o período da manhã, 
conseguiu-se iniciar a prova sem ela aparecer! No entanto, quando já faltava pou-
co tempo para o seu término, o S. Pedro não deu tréguas e não parou mais de 
chover. Mesmo assim, os nossos alunos foram uns verdadeiros campeões pois 
suportaram a chuva, bem como as adversidades que com ela apareceram. 
Foi um momento desportivo com um impacto muito positivo no seio da nossa 
comunidade educativa, bem como na formação integral das nossas crianças e 
jovens e dos valores incutidos, como a superação e esforço. 
Os nossos jovens atletas estão todos de Parabéns! 
O grupo de Educação Física 
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Dia Internacional de Pessoas com Deficiência 
O Dia Internacional de Pessoas com Deficiência assinala-se anualmente a 3 
de dezembro. Assim, e como dia 3 era um sábado, antecipou-se para dia 2 
de dezembro as atividades realizadas neste âmbito. O grupo disciplinar de 
Educação Física assinalou este dia com atividades de desporto adaptado, 
que tiveram como objetivo mostrar aos alunos que viver com uma deficiên-
cia permite também realizar desporto, bem como promover uma maior 
compreensão sobre este assunto. É importante que os nossos jovens perce-
bam que as atividades de desporto adaptado, servem acima de tudo, para 
combater as desigualdades, quebrando obstáculos e criando oportunidades 
iguais para todos. Durante a aula de Educação Física cada turma passou por 
diferentes desportos adaptados, como: goalball (desporto para cegos), 
voleibol sentado (deficiência motora), boccia (desporto para diferentes 
deficiências intelectuais e paralisias), ténis de mesa sentado (deficiência 
intelectual, perda de capacidade de audição ou a nível motor), atletismo 
(deficiência motora, intelectual e visual) e basquetebol em cadeira de rodas 
(deficiência motora). É de referir e agradecer a presença da APD de Lisboa, 
que se mostrou disponível para colaborar na nossa atividade. Tiveram um 
papel muito importante pois cederam 7 cadeiras de rodas para os alunos 
poderem experimentar o quanto é difícil praticar basquetebol numa cadei-
ra daquelas. Também esteve presente um atleta da equipa nacional de 
andebol em cadeira de rodas, que há bem pouco tempo, se sagraram cam-
peões mundiais. 
Foi uma manhã de aulas de Ed. Física bem diferente, mas bastante enrique-

cedora para os nossos jovens. 

Higiene Postural e Mochilas Escolares 
Nos dias 11, 21 e 28 de novembro e 5, 9 e 12 de dezembro, realizaram-se nas turmas do 1.º, 
2.º e 3.º anos da EB1/JI Águas Livres sessões de educação "Higiene Postural e Mochilas Escola-
res" dinamizadas pela Terapeuta Ocupacional Rute Nogueira, no âmbito do Projeto de Inter-
venção da Terapia Ocupacional - Programa nacional Saúde Escolar. 
Esta atividade foi muito importante pois os nossos alunos aprenderam que o uso inadequado 
das mochilas escolares contribui de forma significativa para os problemas posturais, além das 
dores nas articulações e nos músculos. 

Roadshow 2022/2023 - Salvar um planeta em seca 
No dia 6 e 7 de dezembro, recebemos a visita do Roadshow 2022/2023 - o nosso 
parceiro SIMAS com a missão: Salvar um planeta em seca. 
Os alunos do 3.º ano, da Escola Básica das Águas Livres, pertencem ao Clube Ciên-
cia Viva e estavam desejosos por esta atividade. 
Aprendemos imensas coisas: 
- Porque o nosso planeta é chamado o planeta azul? 
- O ciclo da Água; 
- Porque a nossa água não é infinita? 
- E como podemos salvar o nosso planeta da seca. 
Estivemos todos com muita atenção e tirámos algumas fotos que vos deixamos 
aqui ... 
AH!, só mais uma gota! Todos recebemos uma lembrança - um copo em plásti-
co "eu bebo água da torneira", que dá para reutilizar. 

Dia da pessoa com deficiência - Atividade com fantoches 
No dia 5 de dezembro, a professora Sandra Neves realizou uma atividade 
com fantoches, nas salas do jardim de infância da Águas Livres para comemo-
rar o dia da pessoa com deficiência. 
O objetivo foi sensibilizar as crianças para a inclusão. Os alunos participaram 
com muito empenho. 
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Por Um Planeta mais Azul - EB1/JI Águas Livres 
Todos os alunos da EB1/JI Águas Livres, participaram na atividade "Por Um Planeta mais Azul" cuja missão é 
Salvar um Planeta em Seca - programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 
Tendo a Água como tema, o SIMAS de Oeiras e Amadora ofereceu aos nossos alunos um Roadshow diferente e 
inovador. 
A carrinha interativa proporcionou uma sala de aula original e divertida sobre a Água. 
Esta experiência despertou os alunos para um comportamento mais responsável relativo ao consumo da água 
da torneira. 
Os alunos do 1º ciclo receberam um copo com o objetivo de os incentivar a beber água da torneira. 
Com a ajuda de todos vamos conseguir um Mundo melhor! 

 

Semana da Inclusão 
No dia 13 de dezembro, a Professora Laudelina Cunha e a Sra. Assistente Operacional 
Cristina da sala de recursos especializados (unidade) vieram até à sala vizinha do 3.º B 
da EB1/JI Águas Livres, implementar uma atividade surpresa mas muito divertida. 
Mesmo vendados conseguimos Ver o objeto. 
Isto de vestir a pele do Outro não é coisa fácil! 

Atividade de Natal 5.º anos 
Elaboração por parte dos alunos dos 5.os anos da árvore de Natal para a decoração da 
sala de alunos. A árvore foi realizada através da construção de pequenas estrelas elabo-
radas nas aulas de Educação Visual e Educação Tecnológica e feitas com aproveitamento 
do cartão dos rolos de papel higiénico. Estas estrelas foram posteriormente coladas pe-
los alunos, dando a forma da árvore de Natal. 

Atividades BE - Lâmpada de gelo 
No dia 23 de novembro, no âmbito do projeto Newton gostava de ler, os alunos do 
9ºC vieram à BE participar na atividade Lâmpada de gelo. Após um primeiro momento 
com a leitura de alguns excertos do livro Os mistérios de Casimiro, de António Poci-
nho, os alunos montaram um circuito elétrico com um LED, explorando e lembrando 
alguns conteúdos científicos. Aprenderam como construir uma “lâmpada de gelo”.  

Direitos Humanos  
A dinamização da atividade no âmbito dos Direitos Humanos, na turma do 3.º B da EB1/JI Águas Livres, 
partiu do visionamento de um excerto do livro Carta aos Líderes Mundiais e após um diálogo com os 
alunos procedeu-se à elaboração do acróstico com palavras resultantes da chuva de ideias. 

Atividades BE – Saber em Gel 
Nos dias 28 de novembro e 6 de dezembro, os alunos do 8°.A e do 8.ºD vieram à BE 
"confecionar" e degustar caviar de nabo, de groselha e de leite de coco. Trata-se da 
atividade com alginatos “Saber em Gel”, no âmbito do Projeto Newton Gostava de Ler. 

Atividades BE - Ciência a motor 
Nos dias 29 de novembro e 16 de dezembro, a Biblioteca voltou a realizar a atividade Ciência a motor, 

desta vez, com 9.º A, 9.º D e 9.º E. Na primeira parte da sessão, os alunos não só ouviram algumas 

redações da Guidinha como também fizeram questão de participar na leitura. Depois, passaram à par-

te experimental, montando um motor vibrador e construindo uma "barata elétrica" e uma "máquina 

de rabiscos", com os quais se divertiram bastante. Até houve lugar para uma competição de "baratas 

elétricas". 

Visita de estudo ao Oceanário de Lisboa – JI Cova da Moura 
No passado dia 7 de dezembro, as crianças do JI da Cova da Moura parti-
ciparam na visita de estudo ao Oceanário de Lisboa. Foi uma visita orien-
tada por educadores/monitores marinhos que nos deram a conhecer 
melhor os diferentes oceanos e os seus habitantes. A biodiversidade e as 
inúmeras curiosidades que todos nós desconhecíamos fizeram desta visita 

uma extraordinária surpresa.  

https://pdorey.blogspot.com/2022/12/atividade-de-natal-5-anos.html
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https://pdorey.blogspot.com/2022/12/atividades-be-ciencia-motor.html
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A AMIAMA veio à escola 
A Associação dos Amigos dos Animais e do Ambiente da Amadora, viabilizou às turmas A, B, C, D, E e F do 5º 
ano, sessões de esclarecimento sobre o Bem Estar Animal. A atividade foi dinamizada pela D. Bina presidente 
da referida associação. No segundo semestre, daremos continuidade à abordagem do domínio Bem Estar Ani-
mal deste modo, serão dinamizadas várias iniciativas, contamos com colaboração da AMIAMA e de outras 
parcerias ligadas ao cuidado com o ambiente e bem-estar animal.  

Visita de estudo ao Teatro - Português do 9.º ano 
No dia 15 de dezembro, os alunos de todas as turmas de 9.º ano participaram na visita de estudo ao Teatro, em 
Lisboa, organizada pelas docentes Beatriz Umbelina e Susana Dias, no âmbito da disciplina de Português. 
Após um longo período sem visitas escolares, o grupo estava muito ansioso e expectante e ninguém quis ficar em 
casa!  
Professores e alunos esperavam um dia especial, cheio de cor e luz, conhecimento e alegria. E assim foi! O desejo 
de todos foi concretizado. São Pedro ajudou, contrariando as condições meteorológicas de dias anteriores, e a 
chuva deu lugar ao sol. E, foi neste dia tão bonito que o astro-rei brilhou e o ambiente nos nossos autocarros tam-
bém “aqueceu” com muitas risadas e fotografias! Neste espírito de convívio, chegámos ao teatro. 
A representação do Auto da Barca do Inferno, pelo grupo Instantes d’Aplausos, no auditório Santa Joana Princesa, 
encantou e divertiu o jovem público. Além de uma excelente atuação, interativa e genuína, os atores tiveram a 
gentileza de conversar com os alunos, respondendo amavelmente a cada questão e retirando todas as suas dúvi-
das. 
No final da tarde, ficaram as memórias de um dia bem passado! No entender dos alunos, foi um dia enriquecedor 
e muito divertido que não se importariam de repetir. 
Agora, a obra lida e trabalhada em sala de aula tornar-se-á mais fácil de interpretar e Gil Vicente ficará, certamen-
te, na memória dos nossos alunos. 
Como disse a atriz brasileira Fernanda Montenegro: “O teatro e a educação devem caminhar juntos; educar não é 
só ensinar a ler e escrever, é ensinar a pensar e sentir mundo de outras formas.”  

O Pai Natal na EB1/JI Águas Livres 
No dia 19 de dezembro, os alunos da EB1/JI Águas Livres, receberam o Pai Natal  com 
muita alegria e um sorriso no olhar. O Pai Natal ofereceu a cada um dos alunos um Pai 
Natal de chocolate e um abracinho muito apertado. Os alunos adoraram! Muito obriga-
da Pai Natal.  

Fomos ao Circo - EB1/JI Águas Livres 
No dia 16 de dezembro, alguns alunos da EB1/JI Águas Livres, foram ao circo no Coliseu dos Recreios em 

Lisboa. 

A viagem de comboio e o espetáculo proporcionaram uma experiência muito enriquecedora aos alunos. 

Os alunos participaram com muito entusiasmo e degustaram com prazer as docinhas pipocas. 

Esta atividade teve como objetivo aguçar o imaginário das crianças promovendo o respeito por todas as 

pessoas, povos e linguagem. 

Celebração da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 
No âmbito da Estratégia para a Cidadania, entre o dia 05 e 09 de dezembro, realizaram-se nos dife-
rentes estabelecimentos de ensino do Agrupamento, várias dinâmicas visando comemorar a data da 
adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), por parte da Assembleia das Nações 
Unidas. Cada turma/sala dinamizou as atividades possíveis - visionamento de vídeos, pequenos de-
bates, realização de trabalhos. 
Na escola sede junto à porta da sala de aula, foi colocado um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Solicitou-se que no dia 09 de dezembro, na aula das 11:10-12:00 horas, em cada 
turma fosse concretizada a leitura e uma pequena reflexão do mencionado artigo. 

Campanha de recolha de brinquedos 
Decorreu no Agrupamento de Escolas da Damaia, a habitual campanha de recolha de brinquedos. Con-
tribuiu para o sucesso da atividade a colaboração da comunidade escolar e a Escola de Música e Artes – 
EMA a quem agradecemos. Os brinquedos foram entregues ao Centro Social 6 de maio da Damaia e à 
Cáritas Portuguesa sediada na Igreja da Damaia. 

https://pdorey.blogspot.com/2022/12/o-pai-natal-na-eb1ji-aguas-livres.html
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Atividades BE - Os sapatos do Pai Natal 
Atividades BE -Nos dias 6 e 14 de dezembro, os meninos do 3.º A da EBPOC, 3.º A 
da EB1 Padre Himalaia, e 3.º B da EB1/JI Águas Livres, foram às respetivas biblio-
tecas ouvir a história “Os sapatos do Pai Natal". Depois, desenharam os sapatos 
do Pai Natal. Todos gostaram da história e participaram com entusiasmo na ativi-
dade.   
Nos dias 6 e 14 de dezembro, os meninos do 3.º A da EBPOC, 3.º A da EB1 Padre 
Himalaia, e 3.º B da EB1/JI Águas Livres, foram às respetivas bibliotecas ouvir a 
história “Os sapatos do Pai Natal". Depois, desenharam os sapatos do Pai Natal. 
Todos gostaram da história e participaram com entusiasmo na atividade.   

Atividades BE - Vou levar-te comigo 
Atividades BE - Nos dias 14 e 15 de dezembro, no âmbito do projeto Escola a 
ler – Vou levar-te comigo, foram realizadas sessões de requisição domiciliária 
com as turmas 5.º E, 5.º D, 6.º B, 6.º C e 6.º E. 

Obrigada e um FELIZ NATAL!  

Torneio Champions Mata 
Integrado nas atividades programadas pelo Grupo de Educação Física decorreu dia 20 de Dezembro no 
Agrupamento de Escolas da Damaia o Torneio “Champions Mata” destinado aos alunos do Agrupamento. O 
torneio contou com a participação das turmas 3.º.A, 4.º A, 4.º B , 4.º C e 4.º D.  Do primeiro ciclo e com 
todas as turmas do quinto ano, 5.º A, 5.º B, 5.º C, 5.º D,5.º E e 5.º F, tendo-se consagrado vencedora a tur-
ma do 4.º D no torneio do primeiro ciclo e o 5.º D no torneio do quinto ano. A atividade teve como princi-
pais objetivos, a articulação entre os ciclos de ensino, proporcionar aos alunos novas vivências, enraizando 
assim uma cultura desportiva nos mesmos, que pode servir para combater e evitar os maus hábitos, crian-
do hábito de um estilo de vida saudável. Salientamos a importância da colaboração de todos os interveni-
entes neste torneio professores, pessoal não docente, alunos e na passagem dos valores associados à práti-
ca desportiva. O DESPORTO COMEÇA NA ATITUDE!  

Este Ano, a Árvore de Natal é Amarela! 
No dia 19/12/2022, algumas turmas participaram no desafio da Tetrapak e Compal: 
“Este Ano, a Árvore de Natal é Amarela!”. Esta atividade visa chamar a atenção dos 
jovens para a importância da reciclagem e proteção do ambiente. Obrigado a toda a 
comunidade escolar que ajudou na recolhas das embalagens. Agora aguardamos o 
resultado do concurso final. 


