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Dia Nacional do Pijama - JI da Cova da Moura
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No dia 22 de novembro de 2021 comemorou-se o Dia Nacional do
Pijama. As crianças do JI da Cova da Moura vieram vestidas para a
escola com os seus pijamas e, passaram este dia em atividades
educativas e divertidas. Este dia serviu para nos lembrarmos
que Todas as crianças têm direito a crescer numa família.

Comemoração do Halloween
O Halloween foi celebrado, este ano, nas escolas básicas do
Agrupamento, com a colaboração dos professores de par pedagógico de EVT e as professoras titulares de turma, que realizaram os chapéus de bruxas / bruxos que serviram para adornar
portas, corredores e painéis. Todos os nossos alunos participaram com muito gosto e empenho na realização deste projeto.
Um agradecimento muito especial, das professoras de Inglês Natália Magalhães e
Galina Jamacocean, a todos os que participaram na iniciativa.

Calendário reciclado
Trabalhos Realizados Recorrendo a Materiais de Desperdício
As crianças das salas 1 e 2 do JI Águas Livres das educadoras Fátima Teixeira e Sónia Campos, vivem o outono/inverno de forma divertida.
Aqui estão alguns exemplos de trabalhos realizados recorrendo a diferentes técnicas de expressão plástica e materiais de desperdício. Os alunos elaboraram um calendário do Advento para a sala de aula com os pacotes do leite escolar.

O cinema veio à escola
Com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento social e oferecer momentos de lazer aos alunos das salas 1 e 2
do JI Águas Livres, as educadoras Fátima Teixeira e Sónia Campos trouxeram o cinema à sala de aula e não faltaram as docinhas pipocas.
Os alunos divertiram-se e as educadoras irão promover mais sessões de cinema na escola.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Na EB1/JI Águas Livres, celebrou-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, dia 3 de dezembro, tendo
como principal objetivo promover uma maior compreensão sobre os assuntos relativos à deficiência. Assim,
na aula de coadjuvação de Educação Física, as turmas do 1.º A e 2.º A aprenderam a jogar o jogo do boccia e
na aula conversaram sobre o tema.

3 de dezembro 2021 – DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
No dia 3 de dezembro, como já tem vindo a ser assinalado, realizaram-se na nossa escola vários desportos no
âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Durante as aulas de educação física, os alunos puderam
experimentar várias atividades desportivas adaptadas, como o Goalball, Boccia, Voleibol sentado, Ténis de
Mesa adaptado e Atletismo adaptado. Os alunos da nossa Unidade também estiveram presentes e participaram com grande entusiasmo nesta atividade. Tratam-se de atividades com o fim de consciencializar a população estudantil da importância da inclusão das pessoas com deficiência, tanto na sociedade, como no desporto.
Foi um dia cheio de experiências boas! Nunca esquecer “Todos diferentes, todos iguais”!

Atividade interdisciplinar - EB1/JI Águas Livres
No âmbito do Plano Nacional de Cinema, foi feita uma articulação entre os docentes de Inglês (Galina Jamacocean),
História (Rui Bordalo) e Cidadania (Manuela Casaca), tendo sido dada uma aula ao 4.º A da EB1/JI Águas Livres, onde
foram abordadas questões de origem da língua inglesa, bem como as variantes Britânica e Americana, assim como a
colonização do território americano pelos europeus e os Direitos Humanos. Isto após a visualização do anúncio Larinjina C: Gotas disponibilizado pela plataforma. No final, o alunos construíram um pequeno mural onde constam os direitos humanos.
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Visita de estudo ao Teatro - Auto da Barca do Inferno, pelo grupo Instantes d’Aplausos
No dia 2 de dezembro, os alunos das turmas do 9.º ano (9.º C, D, E, F e G) participaram na visita de estudo ao
Teatro, em Lisboa, visita organizada pelas docentes de Português Susana Dias e Sofia Costa que lecionam este
nível de ensino.
A representação do Auto da Barca do Inferno, pelo grupo Instantes d’Aplausos, no auditório Santa Joana Princesa,
encantou e divertiu o jovem público.
Após um longo período sem visitas escolares, o grupo estava muito ansioso e expectante. Devido à situação de
pandemia (COVID-19), foram tomadas todas as medidas de segurança, desde a entrada no autocarro, até ao regresso à escola.
E, foi neste dia tão bonito que o sol brilhou e o ambiente nos nossos autocarros também “aqueceu” com muitas
risadas e fotografias! Neste espírito de convívio, chegámos ao teatro.
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.

Portas de Natal - EB1 Padre Himalaia
As turmas da EB1 Padre Himalaia que estão na sede, Pedro D’Orey, embelezaram as portas das salas de aula e desejam a
todos um Feliz Natal com a árvore de Natal coletiva, exposta na parede de uma das salas de aula, no bloco I.

Projeto Erasmus
As professoras Fernanda Montenegro e Ana Magano, convidaram os meninos do 4ºA da PH da professora Luzia Afonso
para participar no projeto Erasmus, com alunos da Suécia. Os professores suecos vieram à nossa sala de aula assistir a
uma das nossas atividades e, noutro dia, dar uma aula em sueco. Posteriormente houve ligação online e os alunos dos 2
países conheceram-se, puderam conversar e saber curiosidades uns dos outros. Foi uma experiência inesquecível que vai
ter continuidade ao longo do ano letivo, com ligações entre as duas turmas através da internet bem como partilha de
experiências entre estas duas turmas.

Atividades de Natal do 4.º A - EB1 Padre Himalaia
Nesta época de Natal os meninos do 4.º A da PH adoraram realizar atividades de Natal. Este ano, como já são
crescidos, resolvemos experimentar Pirogravura. Fez-se também inúmeras decorações para a sala de aula. Feliz
Natal!

O Dia Internacional dos Direitos Humanos - EB1/JI Águas Livres
No dia 10 de dezembro, celebrámos O Dia Internacional dos Direitos Humanos, na EB1/JI Águas Livres.
A data visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e colocar um ponto
final a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos.
Os alunos visionaram vídeos, realizaram debates sobre o tema e trabalhos de expressão plástica.

Atividades de Natal - JI da Damaia
As crianças da sala 1D do JI da Damaia realizaram várias atividades acerca do Natal.
Para as nossas árvores utilizamos rolos de papel e o resultado está à vista!
Como presente de Natal para os pais utilizámos restos de tecido e aproveitámos o cartão das paletes de leite.
A sala 2 do Jardim de infância da Damaia andou muito atarefada a construir uma linda surpresa que as crianças
irão dar à família no dia de Natal.
Também fizemos uns lindos anjos para decorar a sala 2.

Oferta de Natal para os Pais - JI da Damaia
Natal também é dar e receber. No jardim de infância da Damaia, as crianças elaboraram presentes para oferecer aos pais. Na
sala 3, pintaram e esponjaram uma tela, a imitar a noite, onde depois foi colada uma fotografia sua, com purpurinas que as fazem brilhar ainda mais.
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Dia de são martinho - Educação Moral e Religiosa Católica
Depois de um longo interregno, as visitas de estudo de EMRC foram, aos poucos, retomadas. Os alunos do 5.º ano, celebraram o dia de S. Martinho com o tradicional Magusto, no espaço do Campo de Férias Paróquia da Ajuda, em JanasSintra. Para lá de tudo o que pode ser dito ou escrito, a atividade, valeu sobretudo, pela alegria de todos aqueles que a
viveram, por tudo aquilo que nos fez pertença e por tudo aquilo que cada um reteve e descobriu. Muito para além do
espaço acolhedor, as memórias perdurarão. Como diria uma professora participante: “o afeto, a alegria e a simplicidade
prendem a atenção e o coração dos nossos alunos. É boa a positividade destes momentos, preciosos para uma relação
verdadeiramente pedagógica”.
Das imagens fazemos memória e o calor da fogueira permanecerá.

Visita de estudo ao cristo rei - Educação Moral e Religiosa Católica
No dia 24 de novembro, os alunos de EMRC do 6.º ano foram viajar no tempo e no espaço. Por águas doces/salgadas
e terra firme, correu a alegria do riso fácil e do espanto de novas vistas e grandes descobertas.
Visitaram o Santuário de Cristo Rei, a Fragata D. Fernando II e Glória e o Parque da Paz, em Almada e ainda o Moinho
de Maré, em Corroios.
Foi um dia de muitas aprendizagens, de muito convívio e alegria. Das imagens fazemos memória.

Atividades de Inglês - 6.º e 7.º anos
A turma do 6.º A colaborou na campanha de recolha de brinquedos num trabalho desenvolvido em articulação entre as
disciplinas de Cidadania e Inglês e a colega Aida Félix. Na tentativa de divulgar a mensagem a toda a comunidade educativa, em específico aos alunos que não comunicam em Português, a turma do 6.º A optou por fazer uma versão do cartaz
de campanha em Língua Inglesa e elaborou o mesmo juntamente com uns desenhos de sua autoria.

Campanha de recolha de brinquedos
Como foi divulgado, decorreu no Agrupamento de Escolas da Damaia, a habitual campanha de recolha de brinquedos.
Contribuiu 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 e ao Jardim de Infância da Cova da Moura.

Celebração da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)
No âmbito da Estratégia para a Cidadania do Agrupamento, entre o dia 6 e 10 de dezembro, realizaram-se nos diferentes estabelecimentos de ensino, 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 debates, 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 10 de dezembro na aula das 11:40-12:30 horas e na aula das 17:10-18:00 horas em cada turma
fosse concretizada a leitura do artigo e uma pequena reflexão.

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo - JI Cova da Moura
O Jardim de Infância da Cova da Moura, deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo, com saúde e alegria!

3

NEWSLETTER 27

DEZEMBRO 2021

CELEBRAÇÃO DO NATAL/Christmas – DAC do 8.º A a Inglês e Português
Mais um DAC com os alunos da Pedro D’Orey…
Desta vez, a turma A do 8.º ano trabalhou, de forma interdisciplinar, a poesia natalícia de origem portuguesa e
inglesa. Em primeiro lugar, os alunos fizeram uma pesquisa e encontraram autores portugueses e ingleses consagrados, os quais estiveram presentes nos seus cartões natalícios de 2021.
A celebração do Natal levou-os a decorar a sua sala nas últimas aulas de dezembro. As professoras Susana Dias e
Lurdes Costa dinamizaram a atividade que contou com o empenho e disponibilidade de todos. Os textos, desenhos, recortes e o calendário do Advento, à medida que iam sendo expostos na sala de aula, mostravam o espírito colaborativo e de entreajuda muito prementes nestes dias.
Em passos apressados, as paredes ficaram mais ricas e a magia do Natal aconteceu na sala A 203. As aprendizagens chegaram sob a forma mais lúdica, através de enfeites natalícios ou envoltas em papel de embrulho com
poemas, frases anónimas e de autor, legendagem de imagens e canções de Natal. Em jeitos decorativos, as mensagens de Natal deram novas cores à aula.
Mesmo num ano atípico de pandemia, a turma não deixou de reproduzir o espírito natalício e relembrou os valores da esperança, união, solidariedade e alegria.

Atividades de Natal - Sétimos anos de Francês
Para alegrar o espírito e reacender a esperança de melhores dias, os alunos de Francês das turmas B, C, D e E do sétimo ano realizaram várias atividades lúdicas (sopas de letras, exercícios de correspondência), ouviram músicas francesas, alusivas à época de Natal, realizaram um Kahoot para averiguar da compreensão do vocabulário natalício e elaboraram postais de Natal com pequenas mensagens, reunidos num e-book.
Les élèves de Français du septième année et les professeurs Beatriz Gonçalves et Dulce Santos vous souhaitent un
joyeux Noël et une bonne et heureuse Année de 2022.

Noël en Français!
Os últimos dias de dezembro foram atarefados, nas aulas de Francês da professora Susana Dias, uma vez
que foram dinamizadas pelas turmas C, E e F do 8.º ano as atividades lúdicas relativas à época natalícia.
Assim, realizaram-se inúmeras iniciativas, designadamente: pesquisa de frases/poemas natalícios de autores franceses, legendagem de imagens, audição de canções, criação de mensagens de Natal e cartões alusivos à Quadra Natalícia com votos de boas festas, os quais foram expostos nas respetivas salas de
aulas.
Num ano atípico, em contexto pandémico, as turmas tentaram reproduzir o espírito natalício de anos anteriores, conquistando aos poucos as paredes da nossa escola, tornando-a ainda mais acolhedora. Nos meandros destas atividades, aprenderam vocabulário e cantaram em francês.
Foi, desta forma, celebrado esta época tão especial, relembrando a valores como a esperança, a união, a
solidariedade e a alegria.
A todos, os nossos alunos desejam boas festas!

O Natal no JI da Cova da Moura
Durante o mês de dezembro foram realizadas diversas atividades no JI
da Cova da Moura relacionadas com o Natal. Contámos com o contributo das famílias das crianças com a decoração de uma árvore de Natal –
Árvore solidária –. Tivemos a visita especial do Pai Natal que ofereceu
chocolates a todas as crianças. Foi um mês com muito trabalho, alegria
e criatividade!
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