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Dia Escolar da Não Violência e da Paz - EB1/JI Águas Livres 
Para assinalar o Dia Escolar da Não Violência e da Paz, no dia 30 de janeiro, os 
alunos da EB1/JI Águas Livres realizaram atividades de expressão plástica e deba-
tes em contexto de sala de aula  para consciencializar a comunidade escolar para a 
violência entre os pares (Bullying), prevenindo comportamentos de risco e promo-
vendo valores como o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a coope-
ração e a não violência.  
No final, toda a comunidade educativa participou com empenho no cordão pela 
Paz. 

1.º Encontro de Desporto Escolar – Basquetebol em Iniciados 
Realizou-se no dia 8 de fevereiro o 1.º encontro de Desporto Escolar, da equipa de basquetebol em iniciados.  
Contra as expectativas dos próprios jogadores/alunos, tiveram em bom desempenho desportivo e disputaram 
o jogo até ao fim. Foram derrotados por adversários que foram melhores, pois além de alunos, são também 
atletas em clubes, praticando basquetebol já há muito tempo.  Com mais treino e ritmo de certeza que a nos-
sa equipa vai melhorar. AE Damaia jogou contra a EB Joaquim Barros, e marcou 17 pontos. No próximo jogo, 
a equipa irá ter mais potencial para um melhor score. Força equipa! 

Corta-Mato Regional 
Decorreu no dia 7 de fevereiro, nas Instalações da Academia da Força Aérea Pêro Pinhei-
ro, mais uma fase do Corta-Mato, a fase CLDE, que serviu de apuramento para a fase 
nacional. Em representação do nosso Agrupamento, participaram 16 alunos, dos vários 
escalões, apurados na fase anterior. Todos os atletas tiveram um comportamento exem-
plar em toda a atividade, estando por isso de Parabéns! De realçar também a participação 
de quatro alunas que realizaram uma atividade de corrida na categoria de desporto adap-
tado. Foi mais uma atividade desportiva em que os alunos participaram de forma entusi-
asta com grande sentido de fair-play e que tão bem souberam representar o AE Damaia. 
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1.º Encontro de Futsal – Futsal Iniciados Masculinos 
No dia 8 de fevereiro, realizou-se no AE Cardoso Lopes o 1º encontro de Futsal Iniciados Masculinos com a 
presença das seguintes escolas: AE Cardoso Lopes, AE Dr. Azevedo Neves, AE D. João V e AE Damaia. A nossa 
escola venceu os dois encontros realizados com os seguintes resultados: AE Azevedo Neves 0 x 5 AE Damaia e 
AE Cardoso Lopes 2 x AE Damaia Estão de Parabéns! Continuem assim rapazes! 

1.º Encontro da Fase Local de Infantis de Futsal 
No dia 8 de fevereiro, realizou-se o 1º Encontro da Fase Local de infantis de futsal, no AE Dr. Azevedo Ne-
ves. O nosso Agrupamento foi representado pela equipa de Infantis e acompanhados pelo professor Pedro 
Costa, estiveram presentes o AE Dr. Azevedo Neves e o AE Carnaxide-Portela. No primeiro jogo a nossa 
escola defrontou o AE Carnaxide-Portela e o resultado final foi o empate a 6 golos, diante o AE Dr. Azeve-
do Neves a vitória sorriu à nossa escola com uma vitória por 4-0. 
Parabéns a todos os alunos pela participação, empenho e resultados obtidos, juntos caminhamos para 
desenvolver o crescimento físico, intelectual e social dos nossos alunos através da formação desportiva 
como um meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e princípios 
associados a uma cidadania ativa. 

https://www.aedamaia.pt/index.php/projetos/blogs/newsletter
https://pdorey.blogspot.com/2023/02/1-encontro-de-desporto-escolar.html
https://pdorey.blogspot.com/2023/02/1-encontro-de-desporto-escolar.html
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Dia Escolar da Não Violência e da Paz 
No Agrupamento de Escolas da Damaia, comemorou-se o Dia Escolar da Não Vio-
lência e da Paz. Com o objetivo de alertar os alunos, docentes e não docentes para 
a necessidade de uma educação para a paz, que promova valores como o respeito, 
a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a cooperação e a não violência, foram 
realizadas atividades em contexto de sala de aula, visionamento de filmes, debates, 
elaboração de bandeirolas as quais foram colocadas no recinto exterior aos pavi-
lhões. No pavilhão central foi construído um painel com mensagens e trabalhos 
alusivos à paz. 
No dia 30 de janeiro, na escola sede alunos, professores, assistentes operacionais e 
técnicos construíram um cordão humano pela paz. As dinamizações destas ativida-
des interligaram de modo muito saudável os vários elementos do Agrupamento. 

Entrega da publicação “Dentro e Fora da Caixa ONG e Escolas Juntas na Edu-
cação para a Cidadania” 
O Agrupamento de Escolas da Damaia recebeu das mãos de Jorge Cardoso, elemento da Funda-
ção Gonçalo da Silveira, a publicação “Dentro e Fora da Caixa ONG e Escolas Juntas na Educação 
para a Cidadania”. 
Esta publicação reflete sobre o caminho, que se desenrolou entre março de 2019 e agosto de 
2022 e envolveu um conjunto alargado de intervenientes, destacando-se os três consórcios ONG-
Escola que implementaram planos de educação para a cidadania entre os anos letivos 2019/20 e 
2021/22, em três diferentes territórios (Damaia, Gondifelos/Famalicão e Porto Santo). 

“Megasprinter” - Fase Escola 
Realizou-se no dia 26 de janeiro a prova “Megasprinter” fase escola. Esta prova faz parte do Pro-
jeto “MEGA”, numa parceria entre a Direção-Geral da Educação / Desporto Escolar (DGE/DE) e a 
Federação Portuguesa de Atletismo (FPA). 
Correr, saltar e lançar, são os desafios propostos a todos os alunos; pretende-se incentivar o dese-
jo de participar, conviver, ajustar-se e desafiar-se; motivar e sensibilizar todos os alunos para a 
prática do Atletismo, eram os grandes objetivos desta atividade. 
O Projeto Mega consta da realização de provas de velocidade de 40 metros, salto em altura, salto 
em comprimento e lançamento do peso. Cerca de 230 alunos, do 5º aos 9º anos, participaram 
nesta atividade; uns só numa prova, outros em mais que uma! Foi um dia de sol cheio de ativida-
des, alegria e experiências para alguns destes alunos. “Afinal gostamos de Atletismo!” ou “Vou 
inscrever-me no Atletismo!”, diziam alguns atletas. Estiveram presentes nesta atividade 2 treina-
dores de Atletismo do Benfica, bem como um atleta e um ex-atleta. Colaboraram na atividade na 
prova de velocidade, motivando para a corrida com a colocação de células de velocidade, que 
permitiram que os tempos realizados fossem bastante minuciosos, sabendo o resultado da sua 
prova no imediato. 
Após a conclusão das provas e de acordo com a classificação das mesmas, alguns alunos irão re-
presentar o Agrupamento no próximo Megasprinter, na fase CLDE, que decorrerá no dia 8 de mar-
ço. Foi um dia fantástico e o objetivo de pôr uma escola a mexer foi concretizado. 

Angariação de bens essenciais 
No mês de dezembro e janeiro, a comunidade educativa foi solicitada a ofertar bens alimentares e de higiene. Os produtos 
doados estão a ser entregues a famílias de alunos do nosso Agrupamento.  

Direitos da mulher no Alcorão e no mundo Islâmico - Sessões de 
Esclarecimento 
No dia seis, nove e dez de fevereiro, as turmas do nono ano de escolaridade parti-
ciparam presencialmente, numa sessão de esclarecimento sobre os direitos da 
mulher no Alcorão e no mundo Islâmico. Os alunos em diálogo com a professora 
Fátima Rafael e com o professor Abdul Gaffar do colégio Islâmico de Palmela ad-
quiriram conhecimentos sobre uma realidade da atualidade. Foi promovida inter-
culturalidade e o saber respeitar a diferença. 
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Histórias na Biblioteca Municipal 
No dia 13 de fevereiro, os alunos das duas salas do Jardim de Infância 
das Águas Livres foram visitar a Biblioteca Municipal. Aí ouviram duas 
histórias e fizeram um cartão. Os alunos participaram com muito empe-
nho na atividade.  

Educação Rodoviária 
No dia 30 de janeiro, os alunos da turma A do 2.º ano da EB1/JI Águas Livres foram visitar a escola de 
mobilidade da Amadora, no âmbito da Educação Rodoviária. 
Os alunos, na teoria e na prática aprenderam de forma incentivadora e divertida. 
Esta atividade teve como objetivo ajudar a formar melhores cidadãos, mais conscientes, com comporta-
mentos mais positivos e sustentáveis, na estrada e na vida. 

Dia dos Namora- dos e dos Afetos - Plano Na-
cional de Cinema 
Na efeméride do Dia dos Namorados e dos Afetos (14 de fevereiro), o Plano Nacional de 
Cinema apresenta a proposta de um filme: Belle (2013), de Amma Asante, um filme ba-
seado em factos reais, que teve quase 500 sessões de cinema e já foi visto por mais de 
11500 alunos na plataforma do PNC. De facto, a vida de Dido Elizabeth Belle - uma her-
deira que viveu em Inglaterra na 2.ª metade do século XVIII e princípio do séc. XIX – é 
uma ficção emocionante! Tiveram a oportunidade de ver este filme as turmas do 7.ºs A e 
E, nas aulas de língua estrangeira, para assinalar a data.  

Eco-Espaço - "O Ciclo da Água" 
Nos dias 23 de janeiro e 7 de fevereiro, os alunos das turmas A, B e C 
do 3.º ano e da turma A do 4.º ano, da EB1/JI Águas Livres, no âmbito 
do Programa de Educação Ambiental da Câmara Municipal da Amado-
ra, foram ao Eco-Espaço realizar a atividade "O Ciclo da Água". O obje-
tivo desta atividade foi sensibilizar os alunos sobre a importância que 
a água tem na nossa vida e motivá-los para a sua preservação. A ativi-
dade faz parte da planificação da candidatura do Clube da Ciência Viva 
na Escola. Os alunos participaram com muito interesse, adquirindo e 
sistematizando conhecimentos. 

Visita aos Templos da Damaia – Disciplina de EMRC 
No âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, os alunos do 7º ano 
de escolaridade participaram numa visita aos Templos Religiosos da Damaia. 
Na Mesquita Masjid Sayyiduna Abu Bakr Siddiq RA, fomos recebidos pelo Iman Qari Mussa e Moulana Mouhammed 
Ibrahim que de modo claro e próximo falaram sobre a fé, rituais e tradições da religião Islâmica. 
Na Igreja do Santíssimo Redentor, acolheu-nos o Padre Marinho e o Padre Krzysztof Dworak, que contextualizaram 
e divulgaram 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. 

SOS SISMO 
Nos dias 18 de janeiro, 24 de janeiro e 9 de fevereiro, as turmas 7.º D, 7.º C e 7.º E, respetivamente, participa-
ram na atividade SOS SISMO, dinamizada pela Proteção Civil da Amadora. A ação de sensibilização decorreu 
no âmbito das disciplinas de ciências naturais e físico-química. Os alunos aprenderam sobre as medidas a 
adotar antes, durante e após um sismo. Foi uma atividade muito interessante!  

Teatro Politeama “Cinderela – o musical dos seus sonhos” – 
JI Cova da Moura 
No passado dia 7 de fevereiro, as crianças do JI da Cova da Moura assisti-
ram ao musical “Cinderela” no Teatro Politeama. 
Foi uma experiência inesquecível para todos! 
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Carnaval - JI da Damaia 
O Jardim de infância da Damaia festejou o carnaval 
com muita alegria e muita música. Houve baile de 
máscaras e um desfile para os colegas. Divertimo-
nos muito. Quando fomos para casa a sala 2 levou 
um chapéu muito divertido feito por nós que aju-
dou a complementar as nossas lindas máscaras.  

Cinderela no Teatro Politeama - JI da Damaia 
O jardim de infância da Damaia foi ao teatro Politeama ver a Cinderela. Foi Fantástico o passeio 
de autocarro, as luzes, as roupas e aquelas vozes. Ficámos de boca aberta! Adoramos!! Estáva-
mos tão entusiasmados, só nos apetecia cantar com eles. Foi de todos o melhor teatro que 
fomos, diziam alguns dos meninos/as.  

Torneio do Desporto Escolar - Badminton 
A equipa de Badminton da nossa escola participou, com sucesso, no torneio do Desporto Escolar, que se realizou no 
AE Fernando Namora, no dia 15 de fevereiro de 2023. Estiveram presentes várias escolas do concelho da Amadora e 
muitos atletas revelaram as suas capacidades para a prática da modalidade. O AE da Damaia esteve representado 
por onze atletas e um professor. Os alunos realizaram, com entusiasmo e determinação, vários jogos. A aluna Sanji-
da Adiba, da turma F do 9.° ano, foi a segunda classificada no escalão de Iniciados. É de relevar o espírito de grupo, o 
fair play e a alegria demonstrada pelos participantes.  

Higiene oral – JI Cova da Moura 
O JI da Cova da Moura recebeu a visita da Higienista Oral 
da ACES da Amadora, a Dr.ª Ana Guerra, para falar-nos da 
importância da lavagem/escovagem dos dentes e da saú-
de oral. As crianças assistiram a um vídeo sobre o tema e a 
Dr.ª Ana exemplificou como deve ser feita a escovagem 
dos dentes.  

Desporto Escolar - Encontro de Boccia 
Visando os objetivos inscritos no Projeto de Desporto Escolar, realizou-se no 
passado dia 16 de fevereiro, na Escola Básica Professor Pedro d’Orey da Cunha - 
Damaia, o Encontro de Boccia do âmbito do Desporto Adaptado. Participaram 
sete Agrupamentos de Escolas com os respetivos Grupos/Equipas (AE’s de Ala-
praia, Conde de Oeiras, Damaia, Fernando Namora, Frei Gonçalo de Azevedo, S. 
Bruno, S. João do Estoril), num total de 54 alunos. 
As equipas participantes envolveram-se ativamente nos jogos, tendo os alunos 
demonstrado um elevado espírito cívico, desportivo e mesmo, frequentemente, 
competitivo. 
Foi um verdadeiro encontro levado à prática pelos alunos. Uns, do 9.º B da 
Escola Pedro d’Orey da Cunha, num exercício pleno de cidadania, como árbitros 
e elementos das mesas, outros, os jogadores propriamente ditos, como partici-
pantes ativos na competição. A todos se proporcionou o desenvolvimento de 
essenciais competências cognitivas, de interação e de participação social, bem 
como das habilidades motoras que a modalidade requer. Fica um especial agra-
decimento à Coordenadora do Desporto Escolar do AEDamaia, aos(às) colegas 
dos Agrupamentos participantes, que foram inexcedíveis na orientação e apoio 
aos seus alunos, e a todos os envolvidos nesta gratificante atividade. 
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Proteção Civil da Amadora - JI das Águas Livres 
No dia 23 de fevereiro, os alunos das salas 1 e 2 do JI das Águas Livres 
receberam a visita de elementos da Proteção Civil da Amadora. 
A atividade teve como objetivo alertar as crianças para a segurança em 
casa e na rua. Através de imagens, as crianças conversaram sobre a 
necessidade de adotar comportamentos que previnam acidentes. Os 
alunos participaram com muito empenho. 

Carnaval - EB1/JI Águas Livres 
Foi com muita alegria e folia que toda a comunidade escolar da EB1/JI Águas 
Livres, comemorou o Carnaval. Foram desenvolvidas atividades festivas que 
visaram a criatividade e a participação dos alunos: semana temática (o dia do 
bigode, o dia do chapéu, o dia da gravata e o dia dos óculos), elaboração de más-
caras e desfile de Carnaval com muita música e dança. Com a participação da 
AEC de Expressões foi elaborado um placard alusivo ao tema. Que bonita ficou a 
nossa escola! 

XX Concurso dos Prémios Pilar Moreno 
No âmbito da disciplina de espanhol, duas alunas do 9.º D participaram no XX Concur-
so dos Premios Pilar Moreno, promovido pela Consejería de Educación da Embaixada 
de Espanha em Lisboa, cujo objetivo é incrementar as relações culturais entre Portu-
gal e Espanha, apoiar a implementação da língua e da cultura espanhola nos currículos 
portugueses, promover a aprendizagem de idiomas e contribuir para a construção do 
conceito de cidadania europeia. Boa sorte para os trabalhos das nossas alunas! Que 
sejam premiados!  

Enigmatemático 
Atividades BE - No dia 11 de novembro, no âmbito do projeto Newton gostava de ler, os alunos do 3.º A 
da POC vieram à BE participar na atividade Enigmatemático. Foi muito interessante, os alunos participa-
ram com muito entusiasmo nos desafios propostos.  

Baú das histórias - EB1 Padre Himalaia 
Atividades BE – Nos dias 7 e 9 de fevereiro, o 3.º A e o 3. º B da EB1 Padre Himalaia participaram nu-
ma atividade de escrita criativa, Baú das histórias. A partir de dados retirados do baú, os alunos cria-
ram e escreveram histórias, dando largas à imaginação.  

A Fada-bruxa - EB1/JI Águas Livres 
Atividades BE - No dia 8 de fevereiro, no âmbito da atividade "Livros com magia dentro"- mais duas 

sessões da história A Fada-bruxa com as turmas 4. º A e 4. º B da EB1/JI Águas Livres. 

O Cuquedo – Alto lá! - EB1/JI Águas Livres 
Atividades BE - No dia 10 de fevereiro, no âmbito da atividade "Livros com magia dentro"- a história O 
Cuquedo – Alto lá!, uma história para as crianças do pré-escolar, desta vez com as crianças da sala 2, da 
EB1/JI Águas Livres. Após a história, criaram o monstro Cuquedo e todos assinaram a obra de arte.  

Quero um abraço - leitura orientada 
Atividades BE – No dia 13 de fevereiro, realizou-se uma sessão de Leitura Orientada, na turma do 3. ºA da EB POC. 
Trabalhou-se a história "Quero um abraço" de Simona Ciraolo. De seguida os alunos, anonimamente, manifesta-

ram os seus desejos, sentimentos e desabafos através do desenho e pintura. Foi uma sessão repleta de emoções. 

Bia - a última bolacha do pacote de Nuno Amaral 
Atividades BE – No dia 15 de fevereiro, o autor e compositor Nuno Amaral e a professora e contadora de 
histórias Vera Tavares, vieram à Biblioteca contar a História, "Bia - a última bolacha do pacote". Uma histó-
ria deliciosa e subtil sobre a diferença, onde até aprendemos algumas palavras em Língua Gestual Portu-
guesa. Assistiram à apresentação da História da Bia os alunos do 3.º A, 4.º A, 4.º C e 4.º D da EBPOC. Ou-
tros professores também assistiram e adoraram, tal como nós! Obrigada por tudo! 
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À boleia com a Bruxa 
Atividades BE - No dia 23 de fevereiro, no âmbito da ativida-
de "Livros com magia dentro"- a história À boleia com a Bruxa, com 
os meninos do 4.º A da POC.  

Baú das histórias - EB1/JI Águas Livres 
Atividades BE – No dia 23 de fevereiro, o 3.º A e o 3.º C da EB1/JI Águas Livres partici-
param na atividade de escrita criativa, Baú das histórias. A partir do que retiraram do 
baú, os alunos criaram e escreveram as suas histórias e, mais uma vez, a criatividade 
esteve presente. Estiveram todos muito bem!  

1.º Concerto Didático na POC – JI Cova da Moura 
No dia 16 de fevereiro, as crianças do JI da Cova da Moura assistiram ao 1.º Concerto 
Didático na EB Professor Pedro d’Orey da Cunha. Foi um concerto apresentado pelos 
alunos do 7.º A; 9.º C e 9.º D  da professora Paula Pestana com o apoio das professo-
ras Célia Dias e Cecília Paulino. Foi com muito agrado e entusiasmo que as crianças e 
até os adultos assistiram a este concerto. Foi uma manhã diferente e gostaríamos que 
se repetisse mais vezes. Parabéns aos alunos e professoras!  

Basquetebol - Desporto Escolar 
No dia 15 de fevereiro, realizou-se o 1.º Encontro da Fase Local de Infantis B Misto de 
Basquetebol, na Escola Secundária Mães d’Água. 
O nosso Agrupamento foi representado por uma equipa acompanhada pela professo-
ra Ana Silva. Neste primeiro encontro defrontámos o Agrupamento Vertical Almeida 
Garrett, com o qual perdemos o jogo, e o Colégio Alfragide, perante o qual a nossa 
equipa saiu vencedora. 
Há a salientar a forma exemplar como os nossos alunos participaram na atividade, 
quer a nível de comportamento como no empenho demonstrado em ambos os jogos, 
revelando-se este primeiro encontro um momento de convívio com alunos de várias 
escolas do concelho da Amadora. No dia 22 de março, o 2.º convívio irá realizar-se no 
pavilhão da nossa escola, no qual iremos defrontar o Agrupamento de Escolas Pionei-
ros da Aviação Portuguesa e o Agrupamento de Escolas Mães d’Água. Já estamos a 
treinar para os próximos jogos!  

Prof. Ana Silva 

Lembrando o Patrono da Escola sede de Agrupamento 
Visando fazer memória das propostas pedagógicas do professor Pedro d’Orey da Cunha, ao longo 
da semana de 6 a 13 de fevereiro, foram divulgados e trabalhados, em algumas turmas, “Os dez 
Princípios da Relação Pedagógica “. 

 

Boas Leituras! 

Até à próxima! 


