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Visita de Estudo ao Monte Selvagem - JI da Cova
da Moura
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No passado dia 21 de junho, o JI da Cova da Moura visitou o
parque/reserva animal “Monte Selvagem” em Montemor-oNovo. Foi uma experiência muito divertida onde as crianças
puderam observar alguns animais selvagens e até “tocar” em
alguns animais domésticos/da quinta. As crianças também
puderam usufruir das instalações lúdicas do parque. Foi um
dia inesquecível para todos!

Arte nos Santos Populares - EB1 Padre Himalaia
Trabalho sobre os santos populares e o património popular realizado
pelos alunos do 2. º A, B e C da EB1 Padre Himalaia nas Expressões Plásticas (Artes Visuais). Decoração de sardinhas com “azulejos” criados
pelos alunos e feitos em quadrados de papel, utilizando apenas os tons
de azul fazendo a alusão à história do azulejo português.

Vamos aprender a andar de bicicleta! - JI da Cova da Moura
No âmbito do concurso do Pingo Doce, “Bairro Feliz”, com a causa “Com triciclos e bicicletas vamos aprender a
pedalar”, o JI da Cova da Moura ganhou aquele concurso no início do ano letivo 2021/2022. Com o projeto
“Pedalar é crescer!”, foi possível adquirir bicicletas de aprendizagem e triciclos, bem como capacetes de proteção.
Assim, as crianças de todos os JI do Agrupamento puderam ao longo do ano adquirir hábitos de vida saudáveis
com estes novos “brinquedos”. Tomar conhecimento sobre a importância e vantagens de andar de bicicleta como
transporte barato e sustentável e benefícios para a saúde foram informações transmitidas a estas crianças. Nas
aulas de expressão físico-motora, as crianças experimentaram estes dois novos veículos, nunca esquecendo o uso
obrigatório de capacetes para proteção de possíveis quedas. Através de circuitos variados, foi possível aprenderem a equilibrar-se nas bicicletas e aprenderem a pedalar nos triciclos. Algumas crianças conseguiram ainda
aprender a andar de bicicleta, adquirir algumas através do voluntariado de alguns encarregados de educação.
Esperamos que esta ação tenha efeitos práticos na vida futura destas crianças.

Boas Práticas Zapping 21-22
Estamos todos de parabéns pois este foi um ano repleto de atividades. Deixamos aqui um zapping das Boas Práticas que ao longo deste ano aconteceram em todas as escolas do Agrupamento.

1

NEWSLETTER 34

JULHO 2022

O ano chegou ao fim!
Realizou-se no dia 1 de julho, no pavilhão da escola sede, a Festa Final de Ano do JI da Damaia. Foi uma tarde cheia de animação e movimento. Uma festa aberta a toda a comunidade escolar, em que os encarregados de educação puderam assistir à demonstração de algumas atividades que aprenderam ao longo do ano. Assim, a festa começou com a apresentação de algumas músicas que os alunos aprenderam nas aulas de educação musical, com o
professor Victor Barata. Seguiu-se uma apresentação de uma dança e de três circuitos de
habilidades gímnicas, que as crianças adquiriram nas aulas de expressão físico motora, com
a professora Ana Reis. A festa terminou com a entrega das faixas de finalistas, pelas educadoras Isabel Falcão, Catarina Mata e Fátima Almeida. Foi uma festa bem divertida e todos
os professores/educadoras desejam o maior sucesso às crianças que irão par ao 1.º ciclo.

JI COVA DA MOURA – “A Ciência Viva veio ao nosso JI”
O projeto de promoção da Literacia Digital e Ambiental da Ciência Viva (projeto de inclusão social,
fruto de uma parceria entre a Ciência Viva e a Associação Cultural Moinho da Juventude) foi dinamizado no nosso JI com a realização das atividades: “A biodiversidade à nossa volta” onde as crianças
exploraram o espaço exterior do JI e foram à descoberta da diversidade vegetal e animal com lupas
nas mãos. Em seguida, as crianças elaboraram alimentadores de aves com pinhas, manteiga de
amendoim e sementes, os quais foram pendurados nas árvores existentes no recreio do JI. A atividade “Robôs em ação!” consistiu numa sessão de robótica educativa, onde as crianças aprenderam
a programar os robôs DOC. Foram atividades muito apreciadas por todos.

Jantar de Finalistas
No passado dia 1 de julho, realizou-se na escola Pedro d'Orey da Cunha, o jantar de finalistas dos
alunos do 9.º ano. Ao fim de dois anos de pandemia, em que este tipo de evento e proximidade não
foram possíveis de realizar, eis que este ano se reuniram as condições para proporcionar aos nossos
alunos um momento de convívio, lazer e de despedida. No entanto, nada disto teria sido possível
sem a colaboração de alguns encarregados de educação, que tomaram conta da organização e tornaram este dia inesquecível. Foi uma noite cheia de diversão, muitos sorrisos e abraços.
A todos os que colaboraram, muito obrigada. Aos nossos alunos esperamos que o futuro lhes sorria
e lhes traga novos caminhos a percorrer. Mas antes disso, boas férias!

Re-Encontro AEDamaia Sem Fronteiras
No passado dia 7 de julho e após 3 anos de pandemia que nos impediram de estar
mais próximos, realizou-se o Re-Encontro AEdamaia 2022. Esta atividade que contou
com a presença de docentes e assistentes operacionais teve como grande objetivo
reforçar o sentido de pertença ao AEDamaia. Num momento inicial, foi feito o balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano pelos coordenadores das Ações
TEIP: Turma de Acolhimento (Belisanda Tafoi), Gabinete de Informação e Divulgação
de Boas Práticas (Susana Dias e José Calamote), Projeto de Ensino em Par Pedagógico
em Expressão e Educação Físico-Motora, Musical e Plástica (Elsa Batalha) e Núcleo de
Intervenção Pedagógica e Social (Fernanda Montenegro). Num segundo momento,
realizou-se um Peddy-Papper intitulado AED Sem Fronteiras, onde as equipas foram
convidadas a superar um conjunto de desafios. Cada equipa criou cartazes, respondeu a charadas, empilhou latas, fez mímica… O Re-Encontro culminou com um almoço animado pela voz do prof. Victor Barata. Apesar do calor que se fazia sentir, este
nosso Re-Encontro foi um sucesso que esperamos e desejamos voltar a repetir.
Um agradecimento especial à nossa animadora Vera Lucas e a toda a equipa do NIPS.

Agradecemos a todos o excelente trabalho!
Contamos convosco nesta jornada da comunicação e partilha
das BOAS PRÁTICAS, no próximo ano letivo!
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