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O Dia de Aulas ao Ar Livre é um movimento global que visa celebrar e inspirar a brincadeira e a aprendizagem ao ar 
livre, em casa ou na escola. 
Nesta escola, a professora do 1º A, para celebrar este dia, organizou uma aula ao ar livre, com a participação das 
assistentes. 
 Os alunos aderiram com entusiasmo a esta atividade. 

Para comemorar o dia de "pão por Deus" os alunos/
professoras e educadoras da sala 1 e 2 do JI Águas Livres e do 
1º A e 1º B da EB1 Águas Livres confecionaram broas e fica-
ram a conhecer a origem desta tradição. 
Assim, foi cumprido o objetivo desta atividade: Sensibilizar 
para o convívio e desenvolver o gosto pela participação em 
atividades lúdico/cultural. 

Na disciplina de Físico-Química, algumas turmas de 7.º ano participaram, através de videoconfe-
rência, numa sessão dinamizada pelo investigador Dr. Sérgio Sousa, cujo tema foi "À descobertas 
dos planetas extrassolares", através da ESERO (European Space Education Resource Office). 
Esta iniciativa, no âmbito do programa "O Espaço vai à escola 2021", em que cientistas e engenhei-
ros de todo o país falaram sobre tópicos do Espaço nas escolas. 

Com o objetivo de consciencializar a população escolar da EB1/JI Águas Livres para esta 
forma de violência, incentivar as vítimas a denunciarem estas graves situações e encon-
trar formas de as prevenir, foram realizados trabalhos de expressão plástica, visiona-
mento de filmes e debates sobre o tema em contexto de sala de aula.  

Pão por Deus – JI Águas Livres 

Dia das Bruxas - EB1/JI Águas Livres 

Para comemorar o Halloween, Dia das Bruxas,  na EB1/JI 
Águas Livres, foram realizados trabalhos de expressão plásti-
ca que foram expostos nas salas e corredores da escola. 
Os alunos e alguns professores vieram mascarados de acordo 
com o dia. 

Os alunos participaram com empenho, ficaram a conhecer um pouco desta festa 
e aprenderam palavras em inglês que são usadas no dia-a-dia. 

Comemoração do Dia Mundial do Combate ao Bullying - dia 20 de outubro 

Comemoração do Dia de Aulas ao Ar Livre - EB1/JII Águas Livres - 4 de novembro 

À Descobertas dos Planetas Extrassolares - 7.º ano de Físico-Química 

Na EB1/JI Águas Livres partimos à descoberta dos Super Saudáveis e  dos seus Superpoderes. Claro que houve 
momentos de leitura e até de conversa… pois esses Super Saudáveis apareciam no prato à hora de almoço, e 
em cada semana um amiguinho novo! Falámos deles em casa e houve umas novidades boas, já imaginam… 
Uma boa alimentação com a presença dos Super Saudáveis faz toda a diferença! Ganhamos os seguin-
tes Superpoderes: Força, Resistência, Velocidade, Inteligência e Defesa. 
Adorámos as cartas e o pequeno livro informativo, desenhámos os tais alimentos e escrevemos acrósticos e/ou 
outra atividade de escrita. 
Ficámos mais curiosos, criativos e para continuarmos com superpoderes temos de… já nem é preciso dizer!  

No passado dia 5 de novembro de 2021, foi realizada na nossa escola uma simulação de sismo. Com esta atividade foi tes-
tada a nossa capacidade de resposta em caso de tremor de terra. O exercício "A Terra Treme" é organizado todos os anos 
pela ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil) em conjunto com a Direção-Geral da Educação e, como tal, a nossa 
escola também participou nesta atividade.  

Os Super Saudáveis - EB1/JI Águas Livres 

Simulacro "A Terra treme" - EB1/JI Águas Livres 
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No âmbito da disciplina de espanhol, os alunos do 8.ºB e do 8.ºD realizaram uma exposição para assinalar 
o  Día de los Muertos (Dia dos Mortos, em português) 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 celebra-
ções, 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! 

De 27 de setembro a 1 de outubro, decorreu no Agrupamento a primeira semana de treino e intercâm-
bio de docentes, LTT1 do Projeto Erasmus+ Promoting Transnational Equality Through Students’ Digital 
Achievement. Esta LTT1 contou com a presença dos parceiros suecos e romenos, tendo havido ativida-
des diferentes todos os dias. De aulas em língua estrangeira, com recurso a tecnologia para tradução 
em tempo real para a língua materna, a aulas em inglês sobre a cultura de cada país visitante, tivemos 
uma semana repleta de trabalho e aprendizagens. Houve seminários com professores convidados da 
Suécia e do Agrupamento, bem como reflexões em grupo sobre as aulas lecionadas por docentes que 
não integram a formação, mas que se disponibilizaram para que as suas aulas fossem visualizadas e 
avaliadas pelos participantes, obtendo o feedback de todos sobre como se poderia melhorar ou man-
ter as boas práticas. A visita cultural decorreu na sexta-feira, dia 1 de outubro e contou com a partici-
pação de elementos da direção e de docentes do Agrupamento que também participaram nas ações 
de formação promovidas pelo mesmo Projeto. Todos concluímos que os três países parceiros possuem 
margem para melhorar as suas práticas letivas, mas que, digitalmente, estão muito longe uns dos ou-
tros, sendo essencial capacitar os docentes em exercício de funções nas áreas das tecnologias e incluir 
nos cursos superiores de formação de docentes, disciplinas específicas dedicadas à digitalização do 
ensino. Aguardamos a próxima LTT, que terá lugar na Suécia, de 21 a 27 de novembro de 2021. 

Campanha de angariação de brinquedos 

Mais uma vez o Agrupamento de escolas da Damaia vai dar início à sua campanha de angariação de brinquedos. Como 
tem vindo a ser prática em anos anteriores, vimos solicitar a vossa colaboração para este evento. 
A campanha decorrerá até dia 14 de dezembro. 

Para comemorar o dia de "Pão por Deus" os alunos/professoras e educadoras da sala 1 e 2 do JI Águas Livres e 
do 1º A e 1º B da EB1 Águas Livres confecionaram broas e ficaram a conhecer a origem desta tradição. 
Assim, foi cumprido o objetivo desta atividade: Sensibilizar para o convívio e desenvolver o gosto pela participa-
ção em atividades lúdico/cultural 
Os alunos participaram com entusiasmo. 

O JI da Cova da Moura concorreu ao programa "Bairro Feliz" no Pingo Doce da Damaia. A nossa causa "CAUSA B - 
SALVAGUARDAR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE DAS CRIANÇAS", veio a sagrar-se a grande vencedora. 
Foi com muito entusiamo e alegria que recebemos o donativo de um cheque-prémio no valor de 1000 euros. Com 
este valor vamos poder adquirir bicicletas e triciclos para as nossas crianças utilizarem no recreio. 

Pão por Deus - EB1/JI Águas Livres 

Dia de los Muertos - 8.º B e D 

Projecto Erasmus+ Promoting Transnational Equality Through Students’ Digital Achievement 

Bem-estar Animal 

Visando celebrar o BEM-ESTAR ANIMAL, o Agrupamento de Escolas da Damaia dinamizou no mês de 
outubro e novembro, um conjunto de atividades. 
A 13 de outubro, turmas do 1.º, 2.º e 3.º ciclo participaram, online, numa sessão promovida pela 
médica veterinária, Dr.ª Carina Sacoor, da Pet Saúde Clínica Veterinária da Damaia. Desde já, agrade-
cemos a valiosa colaboração. 

Programa “Bairro Feliz” - Pingo Doce 
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Entre os dias 22 e 26 de novembro, celebrou-se na escola a Semana da Cultura e Divulgação Científica. Esta 
semana surge como uma homenagem a Rómulo de Carvalho/ António Gedeão, professor de Física e Química, 
divulgador de ciência e poeta,  que marcou diferentes gerações pelo seu trabalho e carisma. O dia 24 de no-
vembro, dia do seu nascimento (em 1906), foi instituído pelo antigo Ministro da Ciência e Tecnologia, José 
Mariano Gago, como do  Dia Nacional da Cultura Científica, em 1996. Na escola, foram várias as atividades 
realizadas, com a participação de diferentes alunos. Ao longo da semana, foram expostos trabalhos dos alu-
nos do 8.º ano, sobre diferentes cientistas, que tiveram um papel importante na nossa sociedade. 
No dia 22 (segunda-feira), as turmas de 9º participaram numa conversa com o químico Nuno Maulide, profes-
sor e investigador na Universidade de Viena e eleito cientista do ano na Áustria. Recentemente, foi entrevis-
tado pela SIC. Na quarta-feira, dia 24 de novembro, dia do Aniversário de Rómulo de Carvalho, vários alunos 
do 8.ºE e 9.º E e F leram poemas do escritor, em Português e Francês, na sala de professores. 

Projeto Ler nas Linhas do Sucesso 

É consensual que a aprendizagem da leitura e da escrita tem início muito antes da entrada no 1º ciclo. Nos anos 
pré-escolares, independentemente da frequência de educação pré-escolar (cuja cobertura, no nosso país, é prati-
camente total para os 5-6 anos), as crianças vão construindo conhecimentos sobre a linguagem escrita, conheci-
mentos estes que assumem o papel de facilitadores da sua aprendizagem formal (Justice & Kaderavek, 2002; 
Whitehurst & Lonigan, 1998). O jardim de infância é o contexto por excelência para criar oportunidades em que 
as crianças construam conhecimento e sejam motivadas para a leitura. 
“(…) é no clima de comunicação criado pelo/a educador/a que a criança irá dominando a linguagem, alargando o seu vocabulá-

rio, construindo frases mais corretas e complexas, adquirindo um maior domínio da expressão e da comunicação”  
(Silva et al., 2016, pag-67). 

No dia 22 de novembro, na EB1/JI Águas Livres, comemorámos o Dia Nacional do Pijama. 
“As Palavras Esquecidas” foi desta história que partimos, para a realização do Dia Nacional do Pijama. Esta inicia-
tiva da Associação Mundos de Vida ocorre anualmente e pretende sensibilizar o público em geral, para o proble-
ma das crianças desprivilegiadas e aumentar as famílias de acolhimento em Portugal, de forma que estas pos-
sam ser acolhidas e recebam o carinho, amor e educação, essenciais ao seu crescimento e desenvolvimento 
como seres humanos.  Foi muito gratificante constatar a adesão da comunidade educativa nesta causa que, com 
grande espírito de solidariedade, recolheu donativos para a Associação Mundos de Vida. 
Os alunos, professores e assistentes vestiram a rigor os seus pijamas e assim vieram para a Escola, onde entre 
outras atividades educativas, entoaram a canção do Dia do Pijama (Acreditar), dançaram a coreografia, viram o 
vídeo "O Elefante Sortudo" e elaboraram trabalhos com desenhos e mensagens alusivas aos direitos das crian-
ças. 
Esta atividade decorreu com muita animação e entusiasmo por parte dos alunos e resultou numa lição de Cida-
dania para todos nós. 

Semana da Cultura e Divulgação Científica 

No passado mês de novembro, comemorou-se no Agrupamento de Escolas da Damaia, o dia Europeu 
da Alimentação e Receitas Saudáveis. Foram organizadas atividades pela Equipa de Saúde (PES) em 
conjunto com a nossa Animadora Sociocultural, Vera Lucas. Vários alunos dos 6º. e 9.º anos elabora-
ram trabalhos sobre a alimentação saudável, sob orientação dos professores de Ciências Naturais e 
originando uma exposição no painel do bloco principal, para toda a comunidade escolar. 
Posteriormente, a animadora Vera e em cooperação com os professores titulares de turma do pri-
meiro ciclo, dinamizaram em conjunto com alguns alunos de 9º ano, uma pequena apresentação do 
tema aos alunos do 3.ºA e 4.ºs anos. Foram momentos de partilha, interação e intercambio de ciclos, 
ao qual todos os alunos participaram entusiasticamente.  

Dia Nacional do Pijama - EB1/JI Águas Livres 

Dia Europeu da Alimentação e Receitas Saudáveis 

A 11 de novembro, na EB1/JI Águas Livres, comemorámos o S. Martinho com a envolvência de toda a comunidade escolar. 
Neste dia, não faltaram as boas e quentes castanhas (assadas pela D. Mena) e a alegria contagiante dos nossos alunos.  
Em cada sala, este dia foi vivenciado com diversas atividades: músicas, danças, elaboração de cartuchos para as castanhas, 
exploração da lenda "S. Martinho", visualização de vídeos e até uma fogueira fantástica, para saltar.  
O entusiasmo foi grande e nem o sol de São Martinho faltou. 

Comemoração de S. Martinho - EB1/JI Águas Livres 


