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Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis 
De dia 8 a dia 14 de novembro, decorreu no bloco B uma exposição alusiva ao Dia 
Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis. Foram expostos trabalhos de alu-
nos das turmas do 6.º e 9.º anos. Esta exposição foi organizada pelo grupo disci-
plinar de Ciências Naturais, em conjunto com as Línguas (Português, Inglês, Espa-
nhol e Francês), com a Cidadania e Desenvolvimento, com o PES e com o Eco-
Escolas.   
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Día de los Muertos 
No âmbito da disciplina de Espanhol, os alunos do 7.º A, 8.ºA e do 8.ºF realizaram uma exposição 
para assinalar o Día de los Muertos que é uma comemoração anual que ocorre nos dias 01 e 02 de 
novembro. 
Essa tradição celebra a vida e a morte, prestando uma homenagem festiva aos mortos. Durante as 
celebrações, há o uso das Calaveras, espécies de caveiras pintadas e decoradas de modo artístico. 
Segundo conta a crença popular, nesses dias de celebração, os falecidos retornam além do túmulo. 
Ou seja, é a época do ano que os mortos visitam os vivos! 

Halloween - EB1/JI Águas Livres 
No dia 31 de outubro, comemorámos, na EB1/JI Águas Livres, o Halloween. 
Em todas as salas de aula, foram realizados trabalhos alusivos ao tema e entre 
fantasmas e sopas de letras, os alunos do 2.º A ainda tiveram tempo para 
saborear uma deliciosa tarte de abóbora. 
Foi um dia diferente, mas divertido. 

Programa Viajar nas Letras 
No dia 3 de novembro, realizou-se uma atividade na sala 2 do JI Águas Livres, no 
âmbito do Programa Viajar nas Letras (Rede de Bibliotecas Escolares/Câmara Mu-
nicipal da Amadora). 
Esta oficina de leitura e criatividade foi dinamizada pela ilustradora Marina Palá-
cio. 
Os alunos participaram com entusiasmo na atividade. 
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Roupas Usadas Não Estão Acabadas 2022/23 
 No âmbito do Programa Eco-Escolas, o nosso Agrupamento aderiu novamente à atividade solidária 
"Roupas Usadas Não Estão Acabadas 2022/23". Esta atividade destina-se a toda a comunidade edu-
cativa e pretende a recolha de roupa e calçado para reutilização, no sentido de promover uma ativi-
dade solidária, que visa a sustentabilidade do planeta. Este ponto de recolha encontra-se na entrada 
do Bloco B (Bloco central) e estará até junho. 
A roupa e/ou calçado deve ser colocada dentro de um saco devidamente fechado para facilitar a 
recolha.  
As professoras responsáveis pelo Eco-Escolas 

Antónia Ramos 
Margarida Vilares 
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Simulacro "A Terra Treme" 
No âmbito da comemoração da Quinzena de Educação para o Risco, no dia 9 de no-
vembro, às 11h09, os alunos da EB1/JI Águas Livres praticaram os gestos básicos de 
proteção em caso de sismo: 
. Baixar - baixar-se sobre os joelhos; 
. Proteger - proteger a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos; 
. Aguardar - aguardar que a terra pare de tremer. 
Com esta atividade, pretendeu-se alertar e sensibilizar a comunidade educativa sobre 
como agir durante a ocorrência de um sismo. 
Todos os alunos aprenderam e apresentaram um comportamento correto. 
 

Dia Mundial do Cinema 
O nosso Agrupamento está inscrito no Plano Nacional de Cinema e para comemorar o Dia Mundial do Cinema, 5 de no-
vembro, foi feita uma projeção de cinema na nossa biblioteca para a turma do 7.º A, na véspera. O filme selecionado foi 
o Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore, um dos bastiões do cinema italiano de 1988, vencedor do prémio de melhor 
filme de língua estrangeira pela Academia de Hollywood.  
A sétima arte é considerada por muitos a arte mais mágica, pelo seu poder sobre as emoções humanas. O cinema inspira 
milhões de pessoas, assim como as faz sonhar, rir, chorar e gritar de medo a qualquer altura do dia. Sem o cinema, o mundo 
não seria certamente o mesmo. 

Programa Viajar nas Letras 
No dia 8 de novembro, na biblioteca da EB1/JI Águas Livres realizou-se uma atividade no âmbito do Programa 
Viajar nas Letras da Câmara Municipal da Amadora e Biblioteca Escolar. 
Esta oficina de leitura e escrita "Palavras à Solta" foi dinamizada por Leonor Tenreiro na turma do 3.º C. 
Os alunos participaram com entusiasmo. 
 

Autorretrato do 7.º A 
Foi elaborado um trabalho interdisciplinar (DAC) na turma A do 7.º ano subordinado à temática IMC 
(conceito e relevância do índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde – OMS - para 
avaliar o estado nutricional do indivíduo). 
Assim, na disciplina de Português, após a visualização da apresentação da professora no programa 
animaker.com, os alunos foram convidados a criar o seu avatar no programa pixton.com e a criar a sua 
autobiografia/autorretrato, no âmbito do estudo da Unidade 1 do manual (“Textos diversos”). 
Em sala de aula, os alunos procederam à planificação, textualização e correção do texto, ainda escrito 
em suporte de papel. 
Em outubro, a professora de Português criou um Google Slides para que todos os alunos colocassem o 
seu avatar, juntamente com o seu autorretrato. 
Por fim, procedeu-se à criação de um vídeo, o qual se encontra no Stream da Classroom do 7.º A e que 
é agora partilhado, através do blogue, a toda a comunidade educativa. 
A professora de Português, Susana Dias, pretendeu promover a articulação horizontal; desenvolver a 
criatividade; promover a motivação para o estudo e para as competências digitais; elaborar produtos 
digitais com objetivos específicos e, obviamente, fomentar o sucesso escolar. 
Os alunos do 7.º A estão de parabéns. Fizeram um ótimo trabalho! 

Reciclagem solidária - "O bebé sem rosto" 
Os alunos do 2.º A da EB1/JI Águas Livres são solidários. Des-
de o ano passado que a turma se empenha em juntar tampas 
de plástico para ajudar no caso "o bebé sem rosto". 
Cada mês que passa juntamos mais "Tampinhas com Amor" 
que irão ajudar a família do Rodrigo. 
Com esta iniciativa o valor obtido, através da reciclagem do 
material, irá ajudar a financiar a fisioterapia e a terapia da 
fala do Rodrigo. 
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Magusto de São Martinho no JI da Cova da Moura 
No dia 11 de novembro, no JI da Cova da Moura, o São Martinho foi comemorado com a 

realização de um lanche especial no pátio da escola. Enquanto comeram as castanhas, as 

crianças puderam conviver e aproveitar uma tarde de outono cheia de Sol. 

Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis 

Comemorou-se, na escola, o Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis, no dia 8 de novembro de 2022. 
Por isso, o 7.º A realizou um trabalho interdisciplinar e, na disciplina de Português, os alunos pesquisaram a forma 
como o nosso organismo funciona, o efeito do açúcar e das comidas de “plástico” no nosso organismo… ai! ai! Os 
alunos ficaram preocupados… com a quantidade de açúcar em excesso que ingerem no dia a dia… 
Por último, na disciplina de Português, a turma foi convidada pela professora Susana Dias a refletir sobre as refei-
ções ingeridas diariamente e concluíram que, apesar de saborosas, não são as mais saudáveis. 
Para apresentar as suas reflexões e conclusões, criaram publicidades não comerciais, como incentivo a boas práti-
cas alimentares e criaram um texto de opinião subordinado ao tópico “E o comer-se bem não é dieta, é um modo 
de vida.” 

S. Martinho na EB1/JI Águas Livres 
Com o objetivo de manter e valorizar tradições, ao longo de toda a semana, o S. Martinho foi cele-
brado num ambiente de alegria e festa na EB1/JI Águas Livres. 
Na sala de aula, os alunos realizaram trabalhos relacionados com o tema: desenhos, canções, 
cartuchos… e visionaram/exploraram a Lenda de São Martinho. 
No dia 11 de novembro, comemos castanhas assadas e saltamos a fogueira. 
Foi um dia muito divertido, com a participação exemplar de todos os alunos. 

“Pão por Deus ou Dia dos Bolinhos” – JI Cova da Moura 
Em Portugal, no Dia de Todos os Santos (1 de novembro), de manhã 
bem cedinho, as crianças saem à rua em pequenos grupos para pedir o 
“Pão por Deus”. 
Passeiam assim por toda a povoação e ao fim da manhã voltam com os 
seus sacos de pano cheios de romãs, maçãs, doces, bolachas, rebuça-
dos, chocolates, castanhas, nozes e, às vezes, até dinheiro! 
Há povoações em que se chama a este dia, o “Dia dos Bolinhos”. 
No Jardim de Infância, celebramos essencialmente, neste dia a partilha, 
solidariedade, amor pelos outros e a confraternização. 

Dia Nacional do Pijama - EB1/JI Águas Livres 
Na EB1/JI Águas Livres comemoramos o Dia Nacional do Pijama: 
A Missão Pijama é uma iniciativa criada pela Mundos de Vida, em 2012, com a fina-
lidade de sensibilizar o país para o "direito de uma criança crescer numa família", 
promover o acolhimento familiar de crianças e reduzir o número de crianças institu-
cionalizadas.  
Os alunos participaram com entusiasmo, dançando, explorando a história "Ladrão 
de Girassóis" e trazendo o mealheiro com os donativos que conseguiram junto dos 
familiares. 
São alunos muito solidários! 

Halloween - Inglês do 1.º Ciclo 
Este ano, na disciplina de inglês do 1º ciclo, o Halloween foi celebrado através da participa-
ção dos alunos com bonecos 3D, alusivos à temática. Foi, igualmente, realizada uma coreo-
grafia, cujo link aqui deixamos, para que todos a possam fazer em casa. Pena foi que o tem-
po não tivesse ajudado e esta dança teve de ser realizada dentro da sala de aula e não no 
recreio, como inicialmente prevista. Para os ensaios, foi preciosa a colaboração dos profes-
sores das AEC de Movimento e Expressões que ajudaram a aprimorar esta dança. 
https://www.youtube.com/watch?v=wECuVe4v_Uo.  

https://pdorey.blogspot.com/2022/11/magusto-de-sao-martinho-no-ji-da-cova.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/11/halloween-ingles-do-1-ciclo.html
https://www.youtube.com/watch?v=wECuVe4v_Uo
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Exercício Nacional “A Terra Treme” 
No passado dia 9 de novembro de 2022, foi realizado em todos os estabelecimentos 
de ensino no nosso Agrupamento o exercício "A Terra Treme". 
Com esta atividade, pretendeu-se alertar e sensibilizar a comunidade educativa 
sobre como agir durante a ocorrência de um sismo. 
Este evento, proposto pela ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil) em con-
junto com a Direção-Geral da Educação, realizou-se com grande adesão de todos os 
intervenientes do nosso Agrupamento. 

Aprender sem livros - terramotos e vulcões 
Como aprender sem livros???? Simples e fácil.  
Desde que falaram, no dia 9 de novembro, sobre os terramotos e vulcões, os alunos do 2.º A fica-
ram entusiasmados com o tema e a aluna Sofia Scupara presenteou os colegas e professora com  
o seu vulcão elaborado em casa. Foi uma experiência enriquecedora e do agrado de todos.
Que venham mais temas para explorar e aprender.
Obrigada a todos os Encarregados de Educação envolvidos nesta atividade.

Atividade BE - 3, 2, 1…Lançar a Sonda na Biblioteca 
Nos dias 26 de outubro e 14 de novembro, realizou-se a atividade 3, 2, 1…Lançar a Son-
da na Biblioteca com as turmas 7.º D e 7.º E, no âmbito do projeto Newton gostava de 
ler. Os alunos simularam a criação de um sistema de aterragem para uma sonda espacial 
(um ovo cru), ao menor custo possível. O objetivo era proteger o ovo e lançá-lo de uma 
altura de 2 metros de forma que não partisse. Os grupos vencedores tiveram direito a 
prémio e diploma.  

Atividade BE - Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
Nos dias 27 de outubro e 3 de novembro, aproveitando o tema do MIBE 2022 Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, 
com o lema Ler para a Paz e Harmonia Globais, tivemos, na BE, o 9ºE e o 7ºE, a participar nas sessões duplas de Leituras Dialo-
gadas e Tempo para Ler e Pensar (Escola a Ler), a partir do livro Um Hotel de Imensas Estrelas, de Rita Taborda Duarte, com 

ilustrações de Pedro Proença. Surgiram opiniões bem interessantes nestas sessões. 

Atividade BE - Viajar nas letras 
Entre 27 de outubro e 8 de novembro, no âmbito do projeto Viajar nas letras, da responsa-
bilidade da Câmara Municipal da Amadora e Biblioteca Escolar, foram realizadas, nas Biblio-
tecas da EB1/JI Águas Livres e EB1 Padre Himalaia, bem como nos JI da Cova da Moura e da 
Damaia, várias sessões das atividades seguintes: Contos com Rita Correia, Oficina de escrita 
criativa com Marina Palácio, e Palavras à solta com Leonor Tenreiro. Estas atividades foram 
desenvolvidas com turmas do pré-escolar, do 1º e do 3º anos. Os alunos participaram com 
entusiasmo.  

Atividade BE - Ciência a motor 
Nos dias 7 e 14 de novembro, a Biblioteca realizou a atividade Ciência a motor com as turmas 7ºA e 9ºF, 
no âmbito do projeto Newton gostava de ler. Depois de uma sessão de leitura a partir do livro As reda-
ções da Guidinha, de Luís de Stau Monteiro, montaram um sistema elétrico simples, explorando conteú-
dos científicos, com o qual construíram 2 brinquedos bem interessantes. Os alunos participaram com 
interesse e puderam divertir-se com as suas construções.  

Atividades BE - Lâmpada de gelo 
Nos dias 10, 15 e 23 de novembro, a Biblioteca realizou a ativida-
de Lâmpada de gelo com as turmas 9.º A, 9.º B e 9.º C, no âmbito do pro-

jeto Newton gostava de ler. Após um primeiro momento com a leitura 

de alguns excertos do livro Os mistérios de Casimiro, de António 

Pocinho, os alunos montaram um circuito elétrico com um LED, 

explorando e lembrando alguns conteúdos científicos. Aprenderam 

como construir uma “lâmpada de gelo”.  

https://pdorey.blogspot.com/2022/11/exercicio-nacional-terra-treme.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/11/aprender-sem-livros-terramotos-e-vulcoes.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/11/atividade-be-3-2-1lancar-sonda-na.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/11/atividade-be-mes-internacional-das.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/11/atividade-be-viajar-nas-letras.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/11/atividade-be-ciencia-motor.html
https://pdorey.blogspot.com/2022/11/atividades-be-lampada-de-gelo.html
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Atividades BE - Boião da poesia 
Nos dias 16 e 22 de novembro, a Biblioteca realizou a atividade Boião da poesia com as turmas 
5.º A, 5.ºB , 5.º C e 6.º D. A partir dos materiais que encontraram nos boiões da poesia, os alunos
puseram a sua criatividade a funcionar e surgiram alguns poemas bem interessantes. Por fim, já
como autores, puderam ler as suas obras em voz alta para todos os colegas.

Dia de S. Martinho 
No dia 11 de novembro, os alunos de EMRC do 5.º ano celebraram o S. Martinho com o tradicional 
Magusto, em Janas-Sintra. Foi um dia de muito convívio e partilha, à volta da mesa e da fogueira, e 
também com momentos de aventura e descoberta dos lugares recônditos da quinta.  
Pela tarde fomos até ao Cabo da Roca visitar o ponto mais ocidental do continente europeu. Alguns 
alunos, deslumbrados pela vista e no meio do entusiasmo, disseram ter visto ao longe a América.  
Durante todo o dia S. Martinho brindou-nos com um sol radioso para nos recordar uma vez mais que 
a generosidade é sempre recompensada. 

Teatro - A poesia não é tão rara como parece 
Sabiam que “A poesia não é tão rara como parece”? Pois, é verdade. Foi com o espírito imbuído de curiosidade, 
ávidas de liberdade e confraternização, que as turmas do oitavo ano abandonaram as mesas das salas de aula para 
irem ao teatro. A atividade, dinamizada pelo Grupo Disciplinar de Português, pretendeu mostrar aos participantes 
que a poesia, não sendo exclusiva dos livros, pode ser encontrada em diversas situações diárias. Fernando Pessoa, 
Luís de Camões, Eugénio de Andrade, Alexandre O’Neill ou Sophia de Mello Breyner foram alguns dos autores esco-
lhidos pela Companhia de Teatro Educa para, através do humor, da música e da interação com o público, mostrar à 
audiência a importância da poesia no quotidiano. Luís Oliveira, nos papéis do patrão João e sua amada, Anastércia, e 
Ulisses Ceia, o mordomo Alberto Vilares, souberam dar vida a poemas sobejamente conhecidos, reconhecidos por 
alguns alunos de trabalhos anteriormente realizados. Também houve quem memorizasse versos soltos “Todas as 
cartas de amor são ridículas”; “Ai que prazer não cumprir um dever” (Pessoa); “É urgente destruir certas pala-
vras”, “já gastámos as palavras, pelas ruas, meu Amor” (Eugénio de Andrade); “Amigo é um sorriso de boca em bo-
ca” (O’ Neill). 
As gargalhadas, os aplausos e o entusiasmo dos nossos alunos foram unânimes e alguns consideraram este espetácu-
lo como “um dos melhores a que já assisti” (Erica Ambrósio, n.º 6, 8.º A). Outros afirmaram “Amei essa experiência, 
gostaria de ter mais destes passeios” (Marjorie Souza, n.º 13, 8.º B); “O teatro foi uma experiência educativa por 
causa do seu teor poético” (João Quinhas, n.º 6, 8.º B); “O teatro foi bastante engraçado e divertido (…). Gostei muito 
dos poemas que foram declamados e da forma como os atores conseguiram interiorizar a história” (Pedro Alves, n.º 
11, 8.º B).  A diversão acentuou-se ainda mais quando o Edilson (8.º C), a pedido dos atores, entrou em cena e incor-
porou, de forma muito profissional, Anastércia, a amada do Sr. João. Haverá melhor maneira de reforçar o nosso 
sistema imunitário e melhorar a saúde do que através do riso? 
E foi assim, a rir e a brincar com coisas sérias, que os mais céticos compreenderam, de forma lúdica, que, afinal, “a 
poesia não é tão rara como parece”.   

Poesia Reinventada 
Desafiados pela professora Dulce Santos e iluminados pelas musas da inspiração, os 
alunos das turmas B e D do nono ano arrancaram do papel versos de poetas afama-
dos e reinventaram a poesia, convertendo “As palavras mais simples, mais comuns, /
As de trazer por casa e dar de troco, / Em língua doutro mundo”, nas palavras 
do prémio Nobel da Literatura 1998, José Saramago. 
A atividade dinamizada pretendeu incentivar os jovens a escrever textos poéticos, 
demonstrando que é possível (re)escrever poemas a partir de versos alheios, agrupa-
dos em díspares estrofes, com ou sem rima, de acordo com o sentir e com o signifi-
cado que cada um lhe quis atribuir. A liberdade poética surpreendeu alunos e pro-
fessora que resolveram reunir em ebook o resultado do trabalho efetuado.  
Para os mais céticos, aqueles que não acreditam que “Sabemos mais do que julga-
mos, podemos mais do que imaginamos” (José Saramago), deixamos um cheirinho 
dos poemas reinventados. 

Entrega dos Prémios de Excelência Académica 
Decorreu no passado dia 17 de novembro ,na Sala de Alunos da Escola Professor Pedro d'Orey da Cunha, a entrega dos 
prémios de Excelência Académica relativos aos anos letivos 2019/20 e 2020/21. Após dois anos de restrições devido à 
pandemia, puderam finalmente ser entregues aos 119 alunos que se distinguiram pelos melhores resultados académi-
cos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Agrupamento.  
Foram ainda entregues pela professora da Turma de Acolhimento Belisanda Tafoi, os prémios e Diplomas de Artista 
Plurilingue relativos ao 1.º lugar da 3.ª edição do Concurso Nacional Kamishibai Plurilingue. 
Felicitamos todos os nossos alunos pelos resultados alcançados, que tanto nos orgulham como Agrupamen-
to, desejando a todos a continuação de muito sucesso. Parabéns a todos! 

https://pdorey.blogspot.com/2022/11/atividades-be-boiao-da-poesia.html
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S. Martinho - EB1/JI Águas Livres
Na EB1/JI Águas Livres, no dia 11 de novembro, comemoramos o S. Martinho 
com canções, trabalhos de expressão plástica, a exploração da Lenda de S. 
Martinho e o tradicional magusto com castanhas assadas e a fogueira. 

Campeonato do mundo de futebol 2022 
Os alunos da turma A do segundo ano da EB1/JI Águas Livres assistiram ao 
primeiro jogo de Portugal com o Gana, com a colaboração da colega de coad-
juvação Ana Alexandre.  
Os países e o mundo, qual será o próximo país com que Portugal irá jogar? 

Dia do pijama - JI da Damaia 
O Jardim de infância participou no dia do pijama com muita alegria e cheio de brincadeira. Fizemos a 
dança do Dia do Pijama com as educadoras e com a professora Ana Reis do projeto “Ensino em Par 
Pedagógico”. Percebemos como é importante ser solidário e ajudar os outros. Agradecemos a todos os 
que apoiaram esta causa. 

Arte com massa de modelar 
A sala 2 do jardim de infância da Damaia esteve a falar nos diferentes tipos de arte. Decidimos então 
fazer uma obra de arte com massa de modelar.  
Somos verdadeiros artistas!!!! 

O que é para ti um(a) CIENTISTA? 
No dia 24 de novembro, Dia Nacional da Cultura Científica, realizam-se atividades 
nas escolas do país, como experiências científicas e trabalhos de grupo, para colocar 
depois em exposição. Também se organizam colóquios e sessões de divulgação 
científica nas principais cidades do país, para as populações terem mais contacto 
com as atividades e com os profissionais do mundo da ciência. 
Celebrar a ciência e despertar o interesse por esta são os objetivos principais deste 
dia. Por isso, os alunos do 3º B da Escola Básica das Águas Livres realizaram uma 
atividade: "O que é para ti um(a) CIENTISTA?", na qual surgiram trabalhos muito 
criativos e artísticos e assistiram ao Webinar intitulado "Encontro (Im)provável" 
dinamizado pela Direção-Geral da Educação (DGE), Carlos Fiolhais e Paulo Pires do 
Vale.  

Ciência Viva na Escola 
No dia 25 de novembro, os alunos do 3.º A da Escola Básica Pedro D'Orey da Cunha reali-
zaram uma atividade no âmbito do Ciência Viva na Escola (CCVnE)  da qual resultaram 
três bonecos de neve: A "Catarina", o "Os Amigos" e o "Rafa"!   

A maior flor do mundo - José Saramago 
Após a exploração e análise de alguns excertos da obra “A maior flor do mundo”, do escritor José Sara-
mago, os alunos da turma do 4.º B da EB1/JI das Águas Livres, elaboraram, juntamente com a família, “a 
maior flor do mundo de cada um”, utilizando materiais recicláveis e disponíveis em casa. Os resultados 
foram diversificados e muito originais. 
Os alunos e respetivos ajudantes estão de parabéns! 


