
1 

 

Dia Europeu Sem Carros 

No passado dia 22 de setembro, os alunos de EB1/JI Águas Livres, realizaram atividades submetidas ao tema  Dia Euro-
peu Sem Carros.  
Foi divertido trabalhar a mobilidade de modo criativo e, por que não? 
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Professores de Educação Física em formação! 

Para concluir o ano letivo e começar este com boa disposição, os professores de Educação Física 
realizaram uma formação de surf, no dia 14 de julho. 
Com a colaboração do professor Jorge Mousinho, que, para além de professor no nosso Agrupa-
mento, faz parte do Centro de Formação Desportiva Náuticos, do Desporto Escolar de Surf, sedia-
do na Ericeira, os professores do AE Damaia realizaram uma pequena atividade de surf, na sua 
vertente teórica e prática. 
Foi uma manhã cheia de ondas e pirulitos, mas todos os professores atingiram os objetivos. 

ECO-ESCOLAS está de volta! 
Tens preocupação com o ambiente? Gostas de desafios/concursos? 
Vem desenvolver atividades no âmbito dos temas-base (água, resíduos e energia) e do tema do 
ano 2022-23: espaços exteriores e Biodiversidade: Preservar e Regenerar. 
Inscreve-te nas Brigadas Verdes! Envia um email a um dos professores responsáveis. 
A recolha de tampas continua! Na entrada de cada pavilhão está um garrafão onde podes deposi-
tar as tuas tampas. 
No pavilhão B está o ponto eletrão e um pilhão onde podes deixar Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (REEE) inutilizados e as pilhas de diversos tamanhos, respetivamente. 
Brevemente haverá um novo ponto de recolha de roupas usadas, também no pavilhão B. 
No ano letivo anterior, recolhemos 6 garrafões com tampas, 80kg de REEE e 19kg de roupas usa-
das. Vamos superar estes números! 
Para mais informações, consultar o site: https://ecoescolas.abae.pt/ 
Os professores responsáveis (2022/2023) Antónia Ramos (antonia.ramos@aedamaia.pt) e Marga-
rida Vilares (margarida.vilares@aedamaia.pt) 

Concurso "Bairro Feliz" 

Mais um ano e mais um concurso “Bairro Feliz” do Pingo Doce. 
Desta feita o Jardim de Infância da Damaia irá concorrer com 
o projeto “Corre, agarra, sobe, balança, isto é ser Criança”. 
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Teatro debate 
No dia 27 de setembro, a turma 7.º A assistiu e participou 
numa sessão de teatro com debate sobre o tema da saúde 
mental. Tratou-se de uma atividade do programa "Cuida-te 
Mais" do Instituto Português do Desporto e da Juventude 
dinamizada pelo PES

https://www.aedamaia.pt/index.php/projetos/blogs/newsletter
https://pdorey.blogspot.com/2022/10/bau-das-historias.html
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Maior Aula de Educação Física do Mundo 
No dia 30 de setembro, pelas 10h30m, os alunos, professores e assistentes operaci-
onais da EB1/JI Águas Livres participaram na Maior Aula de Educação Física do 
Mundo. 
Apesar dos constrangimentos técnicos, a aula improvisada foi do agrado dos alunos 
que participaram entusiasmados. 
Obrigada aos professores dinamizadores. 

Dia Europeu do Desporto na Escola  
Realizou-se no nosso Agrupamento, no âmbito da Semana Europeia do Desporto, o “Dia Europeu do Desporto na 
Escola”. 
Desta forma, a comemoração do Dia Europeu do Desporto na Escola realizou-se no dia 30 de setembro, e foi 
para todos uma oportunidade para fortalecer a Educação Física e o Desporto Escolar, promovendo a saúde e bem
-estar. 
Assim, o grupo disciplinar de Educação Física espalhado pelas várias escolas do Agrupamento, realizou várias 
atividades. 
Começando pelos mais novos, nos Jardins de Infância e Escolas de 1.º ciclo das Águas Livres e Padre Himalaia, as 
educadoras e professores titulares, juntamente com os professores de Educação Física realizaram a “Maior Aula 
de Educação Física do Mundo”. Foi uma aula realizada online, havendo muitas participações de escolas do nosso 
país e da Europa. 
As turmas de 3.º e 4.º anos da Escola Pedro D’Orey da Cunha realizaram outro tipo de atividade. Este ano, o tema 
associado a este evento era “Green in Sport – Desportos na Natureza”. Para além da promoção das atividades 
físicas, tinha o desafio de incentivar, também, a exploração dos espaços verdes dentro da escola. Com a colabora-
ção dos professores titulares, assistentes operacionais, animadora socio cultural e professores de Educação Física, 
estas turmas realizaram o “Ecorally”. A atividade tinha como objetivo apanhar o lixo da escola por diversas zonas 
dispersas e em cada uma delas realizar uma tarefa desportiva no menor tempo possível. Ganhou a equipa que 
apanhou maior quantidade de lixo e fez a tarefa desportiva em menor tempo, neste caso, o 4.º A. Parabéns tur-
ma! 
Quanto aos alunos do 2.º e 3.ºs ciclos, durante o decorrer da aula de Educação Física, puderam experienciar dife-
rentes modalidades desportivas, desde jogos tradicionais, andebol, futebol e atletismo, contando com 2 treinado-
res do Benfica que estiveram presentes a registar tempos de velocidade. 
Foi um dia cheio de energia e de promoção da atividade física! 
#beactive! 

Caminhada 

Para alguns profissionais do Agrupamento de Escolas da Damaia, nem sempre as manhãs do fim de 
semana são momentos de descanso. 
O primeiro domingo de outubro começou da melhor forma com uma agradável caminhada iniciada 
no Palácio Marquês de Fronteira, no Largo de São Domingos de Benfica, que terminou sete quiló-
metros depois. 
Foram mais de noventa minutos de contacto com a natureza, de muitas e divertidas conversas e de 
um saudável convívio, sempre liderados pela fantástica Mancha, a companheira de quatro patas da 
professora Ana Reis, sempre presente a incentivar o grupo com a sua inesgotável energia. 
Mais uma vez, os objetivos foram cumpridos: ter hábitos de vida mais saudáveis e partilhar um bom 
momento entre colegas e alguns familiares que abraçaram, corajosamente, esta iniciativa. 

Vou levar-te comigo - Escola a Ler 
Entre os dias 15 de setembro e 4 de outubro, foi tempo para a apresentação da BE 
aos alunos do 3.º, 4.º e 5.º anos, bem como para as primeiras sessões da rubrica Vou 
levar-te comigo, no âmbito do projeto Escola a Ler, em que participaram várias tur-
mas de 1.º, 2.º e 3.º ciclos.  

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, onde 
mais de 450 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 a língua 
espanhola pelo mundo. Daí a celebração da data. 
A turma do 7.º A participou nesta atividade, na disciplina de Educação Visual, através da ela-
boração das letras. 
No próprio dia, em parceria com a disciplina de Educação Musical, colocou-se toda a escola a 
dançar a Macarena. Dia de la Hispanidad - 12 de outubro  
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Dia Mundial do Combate ao Bullying 
No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Combate ao Bullying, foi realizada 
uma ação de sensibilização sob o tema "Bullying é Para Fracos" dinamizada pelos 
agentes da Escola Segura (PSP). 
Todos os alunos da EB1/JI Águas Livres participaram nesta atividade. Visionaram 
um vídeo sobre o tema, seguido de debate com o objetivo de prevenir comporta-
mentos abusivos e para alertar para a necessidade de comunicarem sempre que se 
sintam intimidados. 

O planeta limpo do Filipe Pinto 
No dia 10 de outubro, o 2.°A da EB1/JI Águas Livres juntou-se à Betweien para assistir (online) à apresentação do livro 
"O planeta limpo do Filipe Pinto".  
O projeto pretende consciencializar o público mais jovem para o impacto negativo das más ações humanas e a impor-

tância dos recursos hídricos, através da dramatização e da partilha musical da história do livro, em parceria com o 

artista Filipe Pinto.  

Dia Mundial da Alimentação 
No âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, os alunos da EB1/JI Águas Livres 
participaram, no dia 14 de outubro, na Festa Digital no Programa Lanchinho Booom, assistindo a 
uma mega aula sobre a alimentação saudável. Na sequência da aula, os alunos com os respetivos 
professores, falaram sobre o tema e ilustraram a Roda da Alimentação. 
No dia 17 de outubro, em todas as salas de aula, forma confecionadas saladas e espetadas de 
fruta, que saborearam com muito prazer. 
Estas atividades tiveram como objetivo enfatizar a conexão entre a alimentação saudável, educa-
ção e aprendizagem. 

A função das mãos - EB1/JI Águas Livres 
No dia 12 de outubro, os alunos do pré-escolar e do 1.º ano da EB1/JI Águas Li-
vres assistiram a um filme sobre a função das mãos, que não servem para bater 
mas para abraçar. A apresentação da história e o debate sobre a amizade e a não 
violência que se seguiu, foram dinamizados pela professora Lidia da CPCJ da 
Amadora. As crianças participaram com grande empenho, discutiram o tema e 
fizeram um trabalho coletivo.  

A Fuga da ervilha 
No dia 13 de outubro, foi realizada a atividade A Fuga da ervilha com o 4.ºC. Após a leitura da história, os 
alunos testaram os seus conhecimentos sobre o sistema digestivo, através de um jogo com a utilização do 
Blue bot.  

Newton gostava de ler - 321… Lançar a sonda na BE 
Nos dias 10, 11, 14 e 18 de outubro, no âmbito do projeto Newton gostava de ler, reali-
zaram a atividade 321… Lançar a sonda na BE, as turmas 7.ºA, 7.ºB, 7.ºC e 7.ºF. Os alu-
nos simularam a criação de um sistema de aterragem para uma sonda espacial, ao me-
nor custo possível (um ovo cru). O objetivo era proteger o ovo e lançá-lo de uma altura 
de 2 metros de forma a que não partisse. Os grupos vencedores tiveram direito a pré-
mio e diploma.  

Baú das histórias 
No dia 17 de outubro, foi realizada a atividade Baú das histórias, com o 4.º B, uma atividade de 
escrita criativa. A partir de dados retirados do baú, os alunos criaram e escreveram histórias, 
dando largas à imaginação.  

https://pdorey.blogspot.com/2022/10/bau-das-historias.html
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Bairro Feliz do Pingo Doce 
GANHÁMOS!!!! 
O Jardim de Infância da Damaia ganhou o concurso Bairro Feliz do Pingo Doce, 
estamos todos de Parabéns!! 
Queríamos agradecer a todos que nos ajudaram a conseguir ganhar este prémio 
que tanta felicidade vai trazer aos nossos meninos. 
A TODOS MUITO OBRIGADA!!!! 

Alimentação Saudável 
Hoje o Jardim de infância da Damaia esteve a falar sobre a alimentação saudável. As crianças percebe-
ram o que é uma alimentação saudável e como as frutas e os legumes são importantes para crescermos 
com muita saúde. 
No final fizemos uma maravilhosa salada de frutas que nos deliciamos a comer. 
 

Amadora BD 
Criado em 1989, o Amadora BD é uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora, que tem por obje-
tivo promover a banda desenhada. Organizado ininterruptamente desde a sua criação, o Amadora BD 
é o mais importante festival de banda desenhada em Portugal e um dos mais aclamados a nível euro-
peu.  
No passado dia 21 de outubro, a turma do 2.°A da EB1/JI Águas Livres visitou esta fantástica exposi-
ção.  
Agora, na sala de aula, irão dar asas à sua imaginação e criar as próprias bandas desenhadas. 

Ação da Escola Segura sobre Bullying 
No passado dia 13 de outubro, os alunos da EB1 Padre Himalaia assistiram a 
uma ação de sensibilização sobre o Bullying dinamizada pela PSP. 

Atividades Digitais 
A turma do 2.º C da Padre Himalaia desenvolveu várias atividades digitais: 
- Iniciação à escrita no computador; 
- Realização de jogos de kahoot como consolidação das matérias lecionadas e interpretação de 
histórias lidas; 
- Inicio da realização de atividades . 

Dia Mundial da Alimentação – JI da Cova da Moura 
No dia 17 de outubro de 2022 comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação no JI da 
Cova da Moura.  As crianças da sala 1 prepararam uma salada de frutas; as da sala 2 fize-
ram marmelada e queijo fresco e as da sala 3 fizeram pão. À tarde, festejámos este dia 
com um lanche convívio partilhado entre todas as salas. Todos gostaram muito de reali-
zar diferentes atividades e de puderem “provar” novos alimentos.  

Dia da Alimentação - A surpresa de Handa 
No dia da alimentação, foi contada a história “A surpresa de Handa” aos alunos que fre-
quentam a sala de recursos especializada do 2º e 3º ciclo. 
Os alunos escreveram o nome de algumas frutas, fizeram pintura com stencil de moldes 
das várias frutas e, o melhor de tudo, participaram numa atividade de culinária, na qual 
sentiram a textura, o cheiro e o gosto de algumas frutas. 
Nesta atividade, para além de trabalharem os sentidos, desenvolveram habilidades de 
motricidade, ao terem de descascar as frutas, e de orientação espacial, ao reproduzirem 

uma imagem de uma palmeira feita com pedaços de fruta. 
A matemática também foi alvo de estudo, tendo sido elaborado um gráfico de barras rela-
tivo às preferências de cada aluno e adulto presente na dinamização desta atividade.  
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Dia da Internacional da Saúde Mental 
Comemorou-se no dia 10 de outubro de 2022 o Dia da Internacional da Saúde Mental. Este tema é 
central no desenvolvimento de uma comunidade escolar saudável. O Serviço de Psicologia e Orienta-
ção em conjunto com a Animadora Sociocultural, promoveu ações de sensibilização sobre o tema, 
com docentes, não docentes e alunos do Agrupamento. 
No primeiro ciclo, foi desenvolvida com os alunos do 4.º ano, uma sessão de sensibilização para a 
importância da expressão emocional. Os alunos refletiram sobre a forma como se sentem ao longo do 
dia na escola e recorreram ao “Semáforo das Emoções” para explicar aos colegas o motivo pelo qual 
se sentem de determinada forma. Depois, foi pedido aos alunos que pensassem em algu-
mas estratégias para promover o bem-estar em contexto escolar. 
Nos espaços dedicados aos docentes, não docentes e alunos do 2.º e 3.º ciclos, foram realizadas 
ações de animação e cidadania organizacional sob o lema “Veste a camisola pela saúde mental”, com 
a disponibilização de espaços para recolha de sugestões para promoção do bem-estar na comunidade 
escolar e realização de lemas sobre atitudes promotoras de saúde mental. Para os alunos do 2.º e 3.º 
ciclos foi realizada uma ação de sensibilização na sala de alunos, através da dinamização de um jogo 
interativo de expressão emocional, assim como um mural onde os alunos puderam deixar sugestões 
para promover a saúde mental dos estudantes e criar lemas ou frases de comportamentos saudáveis. 
Foram ainda disponibilizados cartazes nos pavilhões da escola, contendo sugestões para promoção do 
bem-estar emocional. 

Projeto Newton gostava de ler - Saber em gel 
No dia 25 de outubro, no âmbito do projeto Newton gos-
tava de ler, os alunos do 8ºF vieram à BE realizar a ativida-
de Saber em gel. Depois de uma sessão de leitura a par-
tir do conto O nabo, dos irmãos Grimm, confecionaram e 
provaram caviar de nabo, de groselha e de leite de coco – 
uma experiência com alginatos.  

Noite Europeia dos Investigadores 
Agrupamento de Escolas da Damaia na Noite Europeia dos Investigadores 
na Fundação Champalimaud. 
No dia 30 de setembro de 2022 realizou-se uma visita de estudo à Noite 
Europeia dos Investigadores no âmbito da parceria entre o Agrupamento de 
Escolas da Damaia e  o projeto RAISE - Researchers in Action for Inclusion in 
Science and Education (Cientistas em Ação pela Inclusão na Ciência e Educa-
ção), implementado por um consórcio formado pela Fundação Champali-
maud, o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e a Organiza-
ção Não Governamental Native Scientist, que visa dar oportunidades acres-
cidas de contacto com temas da Ciência e com Investigadores de forma a 
promover a igualdade de oportunidades de acesso à Ciência. 
Quarenta alunos do 9º ano de escolaridade deslocaram-se às instalações da 
Fundação Champalimaud, onde tiveram a oportunidade de assistir 
no auditório a uma performance de Dança intitulada “Sons (Mentirosos) 
Misteriosos” e de contactar diretamente com os investigadores que apre-
sentaram os seus trabalhos nos espaços do Centro de Exposição adjacentes 
ao auditório. 
Os alunos puderam ainda assistir ao vídeo “Testemunhos do Ciência di Noz 
Manera” onde observaram, com agrado, as opiniões dos colegas que fre-
quentaram o 9.º ano de escolaridade em 2021/2022 e que participaram 
neste programa de mentorias. Foi um momento único, enriquecedor e pro-
motor da proximidade dos alunos com a Ciência. 
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Atividade 8º ano, Os limões também dão luz  
Os limões também dão luz? Como é possível acender lâmpadas utilizando apenas 
limões? Os alunos do 8º ano realizaram esta atividade. É possível produzir energia 
elétrica usando apenas quatro limões, quatro moedas de 5 cêntimos (de co-
bre),  pregos galvanizados (com níquel), LED e fios eléctricos com crocodilos nas 
extremidades. A lâmpada (LED) acendeu devido à corrente elétrica gerada entre o 
níquel e o cobre. A introdução de objetos de cobre e de níquel no limão provoca 
uma reação química, da qual resultará na produção de corrente elétrica. No entanto, 
a corrente elétrica gerada pelos limões não é muito grande, mas é necessário para 
que se possa acender um LED.     

Clubes Ciência Viva 
O Agrupamento de Escolas da Damaia candidatou-se ao projeto 
Clubes Ciência Viva na Escola e o mesmo foi aceite. Este projeto foi 
planeado para os terceiros anos de todo o Agrupamento. A equipa de 
trabalho está de parabéns! 
No seguimento da aprovação deste projeto, as professoras Fátima 
Martinho e Isabel Carlettis foram ao 1.º Encontro Nacional de Clubes 
de Ciência Viva na Escola 2022, no dia 14 de outubro de 2022. 

Visita da ilustradora Rita Correia 
Nos dias 27 e 28 de outubro, realizou-se na biblio-
teca da EB1/JI Águas Livres uma atividade com a 
ilustradora Rita Correia, dinamizada pela Câmara 
Municipal da Amadora e a Rede de Bibliotecas Es-
colares.  
As crianças das duas salas do pré-escolar e os alu-
nos dos 1.º anos participaram com muita atenção e 
interesse na apresentação do livro "Este livro é 
para ti", seguida de dois jogos.  

Boas leituras! 

O Gabinete de Informação e Divulgação  
de Boas Práticas agradece a partilha das 

atividades realizadas no Agrupamento e de-
seja a todos um bom ano letivo. 

Até breve! 


