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No âmbito de uma proposta individual de tra-
balho, os alunos do 4.º B foram desafiados a 
serem criativos e originais. Construíram um 
modelo do Sistema Solar.   

 

Na última semana de março e na primeira semana de abril, as turmas 7.ºB , 7.º E, 8.ºF  e 9.º C assistiram a uma 
sessão de sensibilização na qual aprenderam como se deve preparar e atuar em cenário de catástrofe. Os forma-
dores do  Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal da Amadora mostraram como devemos prepa-
rar uma mochila a usar em caso de catástrofe. Foram visualizados e analisados vários vídeos.  
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Construção de um modelo do Sistema Solar 
EB1 Padre Himalaia 

Sessão de Sensibilização Sobre a Preparação e Sobrevivência em Cenário de Catástrofe 

Páscoa – JI Cova da Moura 

No JI da Cova da Moura, a Páscoa foi comemorada com a realização de diversas atividades. No 
dia 8 de abril as crianças realizaram a atividade “Vamos à caça do ovo” no recreio do JI. Muitos 
ovos de chocolate foram encontrados!  

A caça ao ovo... 

Páscoa - JI das Águas Livres 

História “O Nabo Gigante” – JI Cova da Moura – sala 1 

No âmbito da comemoração da Páscoa, os alunos do JI das Águas Livres, fizeram 
uma caça aos ovos, em parceria com o par pedagógico de expressão física e mo-
tora. Fizeram coelhinhos da Páscoa recheados com ovinhos e cartões para levar 
para casa.  

Sessão de Sensibilização Sobre as Alterações  
Climáticas 

Na semana de 21 a 25 de março, as turmas 
C, D e G do oitavo ano assistiram a uma 
sessão de sensibilização sobre as altera-
ções climáticas, dinamizada pelo Servi-
ço Municipal de Proteção Civil da Câmara 
Municipal da Amadora. Depois de uma 
abordagem inicial sobre este problema, os 

alunos trabalharam em grupos, criando cartazes com desenhos e mensagens.  

Depois de ouvirmos a história “O Nabo Gigante” e de respondermos às perguntas do jogo do Wordwall sobre a 
compreensão da história, quisemos recontá-la graficamente num cartaz.  
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Fizemos Gelatina com iogurte e Salame de chocolate. Aprendemos a sequência das receitas passo a passo, a 
fazer medições de quantidades e resolvemos situações problemáticas envolvendo noções de proporcionalidade 
direta. Fizemos também: Limonada, Chá de limão e Gelado de limão. Colocámos a limonada em copinhos, levá-
mos ao congelador e verificámos que passou ao estado sólido. Experimentámos e observámos os vários esta-
dos da água. Colocámos a água a ferver e acrescentamos uma casa de limão, o vapor de água que saía da chá-
vena passou ao estado gasoso. A limonada ficou no estado líquido.  

Projeto da culinária - unidade POC 

https://www.aedamaia.pt/index.php/projetos/blogs/newsletter
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No âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, nos dias 6 e 7 de abril, os alunos do 7.º ano de escolari-
dade participaram numa visita aos Templos Religiosos da Damaia. Na Mesquita Masjid Sayyiduna Abu Bakr Siddiq 
RA, fomos recebidos pelo líder religioso Sr. Abdul Gafar, que de modo claro e próximo dialogou sobre a fé, rituais e tradi-
ções da religião Islâmica. Na Igreja do Santíssimo Redentor, acolheu-nos o Sr. Padre Krzysztof Dworak, que contextuali-
zou e divulgou algumas particularidades do cristianismo. Salientamos o excelente comportamento e interesse revelado 
pelos alunos participantes. Esta atividade fomentou um salutar diálogo inter-religioso, além de ter viabilizado o contacto 
com parceiros da comunidade educativa. 

Visita aos Templos da Damaia – Disciplina de EMRC 

Festa da Páscoa - atividade Árvore da Vida-EMRC 

No dia 9 de março, teve lugar o 1.º encontro Coordenação Escolar Desporto Escolar (CLDE) de Atletismo no Colégio 
Salesianos de Manique. Após dois anos de pausa na competição, devido às restrições da pandemia, todos os alunos e 
professores ficaram entusiasmados com o regresso à competição. O Agrupamento de Escolas da Damaia esteve pre-
sente com a participação de sete alunos. Os nossos atletas tiveram uma excelente prestação: Lançamento do peso: 
3.º lugar, Vanessa Lopes (7.ºE); Salto em altura: 2.º lugar, Emilly Santos (8.ºB) e 6.º lugar, Daiane Correia (8.ºB); 1000 
metros: Iniciadas femininas - 1.º lugar Emilly Santos (8.ºB) e 11.º lugar Daiane Correia (8.º B). Iniciados masculinos - 
6.º lugar Feliz Moura (6.ºF), 14.º lugar Alpha Diallo (6.º F).  Juvenis masculinos - 6.º lugar Aliu Jau (5.ºD) 14.º lugar 
Renan Rodrigues (6.ºF). No dia 30 de março, realizou-se o 2.º encontro CLDE de Atletismo no Complexo Desportivo 
do Monte da Galega. A nossa escola marcou presença nos escalões Iniciados e Juvenis e conseguiu valer a sua partici-
pação, conseguindo alcançar bons resultados, desfrutando ao mesmo tempo de toda a envolvência da prova. 
Estão todos de parabéns!!! 

Para comemorar o Dia da Liberdade, os alunos das salas 1 e 2 do JI Águas Livres, para além de elaborarem trabalhos de 
expressão plástica, também visionaram um filme sobre o tema. 
Mais uma vez não foram esquecidas as pipocas doces. 

Dia da Liberdade - JI Águas Livres 

De volta à Serra da Estrela - EMRC 

Nos dias 16 e 17 de março, os alunos do 7.º ano de EMRC voltaram à Serra da Estrela, depois do interregno causado 
pela pandemia. Retomando os caminhos desta tradicional visita de estudo, paramos pela manhã na Batalha, onde foi 
possível contemplar as belas edificações levadas a cabo por mais de 150 anos e que mesmo assim não foram termi-
nadas…mas lhe dão uma beleza única. Depois de um almoço com vista para a bela cidade de Coimbra, seguimos em 
direção à Serra…por curvas e curvinhas intermináveis, mas que nos presenteiam com belas e inesquecíveis paisa-
gens. Chegámos pelo final de dia à Escola Apostólica de Cristo Rei, onde mais uma vez fomos muito bem recebidos e 
nos sentimos em casa. Depois de um belo jantar realizámos uma noite de jogos tradicionais na qual os alunos fomen-
taram o espírito colaborativo. Pela manhã, partimos em direção à Torre e pelo caminho reencontramos a Cabeça do 
Velho, que eternamente contempla a beleza da serra. À chegada à torre verificámos que aos 2000 metros de altitude 
sentimos um “calor estranho”! Mas o frio e o vento não deitaram abaixo a alegria dos alunos ao encontrarem um 
manto branco e ao descobrirem as 1001 brincadeiras possíveis. Depois de um almoço na cidade da Covilhã, partimos 
para a nossa última paragem: o Castelo de Almourol. Mais uma vez contámos com a ajuda do Regimento de Enge-
nharia para alcançarmos este belo castelo situado no meio do rio Tejo. Após esta aventura, foi altura de rumarmos a 

casa cheios de alegria e entusiasmo por participarmos nesta bela viagem. 

Encontros CLDE de Atletismo 

1.º Torneio de Badminton 

No dia 16 de Março, o nosso grupo equipa de Badminton, deslocou-se ao Agrupamento de Escolas Fernan-
do Namora, para participar no 1.º Torneio de Badminton. Os nossos atletas tiveram excelentes prestações, 
conseguindo inclusive o apuramento de duas atletas Iniciadas Femininas, para a fase seguinte (Pré-
Regional).  

O núcleo de estágio EMRC em profissionalização, no Agrupamento de Escolas da Damaia, organizou uma ativi-
dade alusiva à Páscoa em que participaram todos os alunos de EMRC, intitulada: "Árvore da Vida". 
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Primavera no 2.º ano - Turmas A, B e C da EB1/JI Águas Livres 

Os alunos das turmas A, B e C do 2º ano da EB1/JI Águas Livres criaram, individualmente, 
na hora da parceria com o par pedagógico de Expressão Artística, uma flor para a come-
moração da primavera. O resultado surpreendeu! 

No âmbito do Projeto Pelotão 2030, nos dias 11 e 12 de abril, os/as Assistentes Operacionais do Agrupamento tive-
ram a possibilidade de participar na sessão de esclarecimento “A importância d@s Assistentes Operacionais na co-
munidade Educativa”. A atividade foi dinamizada pelos elementos do SPO do Agrupamento e pela gestora do menci-
onado projeto Dr.ª Catarina António. 

A importância d@s Assistentes Operacionais na comunidade Educativa 

Os alunos do 1 B da EB1/JI Águas Livres viram uns vídeos de consciencialização sobre o dia 
da Terra , ouviram a história "Planeta Fantástico". Pintaram uns desenhos alusivos ao 
tema e fizeram uns cartões para colar no caderno sobre o que devemos fazer para prote-
ger o nosso planeta.   

Dia Mundial da Terra - 1 B da EB1/JI Águas Livres 

Decorreu no dia 30 de março o 1.º encontro do grupo/equipa de Ténis de Mesa que decorreu na Escola Secundária 
Mães de Água. A Escola Pedro D'Orey da Cunha fez-se representar por 10 alunos dos diversos escalões. Foi uma 
tarde bem passada com bons momentos de convívio e competição.  

1.º encontro do grupo/equipa de Ténis de Mesa 

Primavera - 2.º C da EB1/JI Águas Livres 

Os alunos da turma C do 2.º ano da EB1/JI Águas Livres elaboraram trabalhos sobre a primavera em 
parceria com o par pedagógico de Expressão Artística. O resultado foi fantástico.  
Estão todos de parabéns!  

Jogos Juvenis Escolares da Amadora 

Após um interregno de dois anos devido à pandemia, voltaram a realizar-se os Jogos Juvenis Escolares da Amadora, iniciativa 
da Câmara Municipal da Amadora em conjunto com as escolas do município.  Entre 5 e 8 de abril, foram várias as modalida-
des em que a nossa escola esteve representada. No dia 5 de abril, realizou-se o torneio de basquetebol e a Esc. Pedro d’ Orey 
da Cunha esteve representada com 4 equipas: infantil masculino e feminino e iniciados feminino e masculino. A equipa femi-
nina no escalão infantil ficou em 2.º lugar e os infantis masculinos obtiveram o 3.º lugar. Já no escalão de iniciados, tanto o 
feminino como o masculino obtiveram o 2.º lugar. Há a destacar que nas provas individuais – habilidades de basquetebol – a 
aluna Naiara Pereira ficou em 1.º lugar. Foi uma manhã muito divertida, cheia de animação e aprendizagens. No dia 6 de 
abril, a nossa escola foi a organizadora do torneio de boccia inclusivo. Estiveram presentes várias equipas de várias escolas. O 
torneio começou com uma amostra de dança realizada pela turma C do 4.º ano da PH e do 6.º D, assinalando também o Dia 
Mundial da Atividade Física. A equipa da nossa escola obteve o 2.º lugar. No dia 7 de abril, realizou-se o torneio de futebol no 
Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega. Nas provas individuais de toques, os alunos Ricardo Moreira e Daniel Cor-
reia obtiveram o 1.º e 2.º lugar respetivamente.  Já a equipa das meninas iniciadas ficou em 1º lugar. No último dia, 8 de 
abril, realizaram-se as provas de atletismo no Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega. Entre as provas de salto em 
altura, salto em comprimento, lançamento do peso e velocidade, as medalhas foram muitas!... 
Lançamento do peso: infantil A feminino – 1.º lugar – Lara Silva; 2.º lugar – Érica Gomes; infantil A masculino – 1.º lugar Mau-
ro Candé; 6.º lugar – Miguel Cabral; infantil B feminino – 5.º lugar – Jéssica Canena; 6.º lugar – Vanessa Lopes; infantil B mas-
culino – 1.º lugar – Yancoba Djedju; 8.º - Gustavo Martins; iniciados feminino – 1.º lugar – Nádia Costa; 3.º lugar – Rebeca 
Santos; inicados masculino – 3.º lugar – Anilton Varela; 5.º lugar – Tcherno Baldé; juvenis feminino – 1.º lugar – Emily Horta e 
2.º lugar – Ana Almeida; juvenis masculino -  8.º lugar – Gustavo Andrade;  9.º lugar – Paulo Faria.  
Salto em altura: Infantil A feminino – 1.º lugar – Elisiane Horta; 5.º lugar – Cláudia Oliveira, Infantil B feminino – 1.º lugar – 
Kiana Tavares; 4.º lugar – Manuela Silva; Infantil B masculino – 5.º lugar – Eric José; Iniciados feminino – 1.º lugar – Emily 
Santos; 4.º lugar – Daiane Correia; Iniciados masculino – 4.º lugar – Alpha Diallo; juvenis masculino – 5.º lugar – Aliu Jau.  
Salto em comprimento: Infantil A feminino – 3.º lugar – Matilde Correia; 4.º lugar – Sofia Ramos; Infantil A masculino – 3.º 
lugar - Diogo Pina; infantil B feminino – 1.º lugar – Iris Fernandes; 2.º lugar – Keila Mendes; infantil B masculino – 1.º Henri-
que Tavares; iniciados masculino – 6.º lugar – Abubacar Djaló; juvenis feminino – 2.º lugar – Cleinise Costa.  
Prova de velocidade: Infantil A feminino – 5.º lugar – Alimatou Djeju; 6º lugar – Telma Varela; infantil A masculino – 5.º lugar 
– Rodrigo Martins; 6.º lugar – David Oliveira; infantil B feminino – 6.º lugar – Joana Santo; iniciada feminino – 3.º lugar – Cari-
na Mendes; juvenil masculino – 6.º lugar – Guilherme Gonçalves. 
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Dia da Mãe - JI da Damaia (sala 3) 

No jardim de infância da Damaia, desenvolvemos atividades sobre o dia da mãe. Na Sala 3, trabalhámos a cons-
ciência fonológica a partir da palavra mãe e as crianças decoraram as letras da palavra, de acordo com a faixa 
etária. As crianças também elaboraram um presente e um cartão para oferecer à mãe.   

A sala 3 do Jardim de infância da Damaia estiveram a falar sobre o 25 de abril e o que significa este 
dia. Refletiram sobre o que é a liberdade e o quanto é importante. 

25 de abril - JI da Damaia (sala 3) 

A sala 2 do JI da Damaia esteve a fazer uma caça aos ovos para festejar a Páscoa. Fizeram ainda um 
lindo presente que levava uma surpresa e ainda construíram uma galinha com diferentes padrões.  

Caça aos Ovos - JI da Damaia (sala 2) 

Os torneios inter turmas estão de volta!!!! No dia 21 de abril, realizou-se o Torneio Inter turmas de Basquetebol, 
organizado pelo grupo disciplinar de Educação Física. As turmas presentes participaram com muito empenho e diver-
são, dando o seu melhor para se tornarem campeões!!! Realizaram-se 122 jogos e foi um dia cheio de emoções. É de 
salientar a disponibilidade de alguns alunos envolvidos na organização e na arbitragem. O grupo de professores de 
Ed. Física agradece a sua colaboração. Parabéns aos alunos e aguardamos pelos próximos torneios! 

Torneio inter turmas de Basquetebol 

Oferta aos Pais - JI da Damaia 

Uma pequena amostra dos presentes que a sala um do jardim de infância da Damaia fizeram para ofe-
recer aos pais.  

Dia da Mãe - JI da Damaia (sala 2) 

Na sala 2 do JI da Damaia, os meninos/as estiveram a trabalhar o dia da Mãe. Desenharam, colaram,  pin-
taram e trabalharam com massa para construírem este lindo trabalho para a mãe que tanto merece. Ficou 
lindo!!!   

A sala um esteve a trabalhar a história dos ovos misteriosos. Fizeram um belo passeio com 
os filhotes da Galinha.  
Como eles já cresceram!  

Ovos dos afetos - JI da Damaia (sala 1) 

A sala um esteve a trabalhar os valores como a amizade e a ternura. Olhem só como ficaram os nossos 
ovos. Somos uns artistas!  

História dos Ovos Misteriosos - JI da Damaia (sala 1) 
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A Melhor Carta 2022 | Português - 9.º Ano Turma D 

Qual é a origem desta tradição? Porquê o 1º de abril? Há muito, muito tempo, o primeiro mês do ano era o mês de 
abril. Em 1564, o rei Carlos IX decidiu que o ano de 1565 começaria no dia 1 de janeiro. Porém, na época os meios 
de comunicação eram escassos e muitas pessoas não tiveram conhecimento dessa alteração, pelo que no dia 1 de 
abril de 1565 foram visitar os amigos e familiares para lhes desejar um bom ano. Ora, como é óbvio, os que sabiam 
desta mudança gozaram com eles e ofereceram-lhes “falsos presentes”, prendas para rir. A partir desta época, as 
pessoas começaram a ter o hábito de pregar partidas neste dia. Em França, este dia é chamado "poisson d'a-
vril", literalmente "peixe de abril". É costume as crianças recortarem peixes em papel e colarem-nos nas costas dos 
colegas. Quando alguém descobre o que lhe aconteceu, as crianças riem e dizem “Poisson d’avril!” Porquê o 
“peixe”? Não se sabe ao certo, mas, de entre as explicações possíveis, destacam-se a ligada à tradição religiosa, 
associada a proibição de comer carne na Quaresma. Outra explanação plausível parece ser a interdição da pesca 
nesta época do ano, o que impedia as pessoas de comerem peixe. Este ano, para comemorar esta tradição france-
sa, os alunos das turmas 7.º D e E da professora Dulce Santos visualizaram vídeos explicativos, preencheram fichas 
lacunares e realizaram Kahoots. Por fim, coloriram pequenos peixes e associaram-lhe frases enganadoras, procu-
rando iludir os mais incautos, trabalhos que foram afixados junto à sala de computadores. 

Miminhos para o Dia da Mãe - EB1 Padre Himalaia (4.º A) 

“En avril, poissons mille” 

A sala um realizou presentes para o dia da Mãe. Para mães especiais presentes 
especiais!  

Dia da Mãe - JI da Damaia (sala 1) 

Os alunos números um, Afonso Araújo e vinte e dois, Raquel Vitorino da Turma D do 9.º ano participaram no 
concurso nacional “A melhor carta” promovido pela Fundação Portuguesa das Comunicações. As candidaturas 
foram submetidas pela docente de Português Susana Dias, a vinte e quatro de março. Este ano, o tema desafi-
ou os participantes a pensar em ideias para enfrentar as alterações climáticas e criar um futuro mais sustentá-
vel e por isso propôs: “Escreve uma carta a uma pessoa influente explicando-lhe como deveria agir perante as 
alterações climáticas e porquê.” Esperamos que uma das nossas cartas seja considerada vencedora da edição 
nacional, para a sua categoria etária! Resta aguardar! Para já, fica o orgulho relativamente ao empenho e capa-
cidades de escrita manifestadas pelos alunos! Obviamente estão de Parabéns pela participação! 

Comemorar o dia da Liberdade - EB1/JI Águas Livres (1.º Ano) 

Na turma A do 1.º ano da EB1/JI Águas Livres, foram relaizadas atividades com o objetivo de 
comemorar o dia da Liberdade, o dia 25 de abril.  

Para agradecer todos os miminhos dados pelas Mães e ao mesmo tempo comemorar 
o seu dia, os meninos do 4.º A da EB1 Padre Himalaia vão oferecer uns belos postais 
pop-up, um poema ternurento e um quadro lindo. As mamãs vai ficar babadas!   

Livro "Gabi, o mundo precisa de ti" - EB1/JI Águas Livres 

No dia 28 de abril, a turma do 1.º A da EB1/JI Águas Livres, assistiu à divulgação via zoom do livro 
"Gabi, o mundo precisa de ti". Este livro infantil procura promover o respeito e compreensão pela 
vida animal, abordando conceitos como bem-estar, proteção e direitos dos animais.  No decorrer da 
narrativa do livro, foram explorando vários temas como: Animais e Sociedade, Animais de Companhia, 
Animais de Produção e Animais Selvagens.  

 


