
DA PP

Nº  14

9 DEZEMBRO DE 2020



No início do ano letivo, nos dias
15 e 16 de setembro, as técnicas
superiores do Agrupamento:
Isabel do Vale, Luísa Catanas,
Sandrine Dionísio e Rute
Almeida, em colaboração com
educadores, professores titulares
de turma e diretores de turma,
dinamizaram sessões de
acolhimento aos alunos e pais
e/ou encarregados de educação
dos alunos do pré-escolar, 1º ano
e 5º ano. A apresentação deu
particular atenção à estratégia
que os diferentes elementos da
comunidade educativa poderiam
adotar para lidar bem com a
atual situação de pandemia em
contexto escolar.

Entre os dias 9 e 16 de outubro,
o Agrupamento de Escolas
Patrício Prazeres associou-se ao
Dia Mundial da Saúde Mental,
com sessões de sensibilização
para o tema dirigidas a todas as
turmas do 1º ao 9º ano. 
As sessões foram dinamizadas
pelas psicólogas Isabel do Vale,
Luísa Catanas e Rute Almeida.
Este ano a celebração do dia
chegou a todos, dada a
importância de nos mantermos
saudáveis em ano de pandemia.

Acolhimento 
aos Alunos e

Pais/Encarregados de

Educação Dia Saúde Mental
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Escola Rosa lobato faria
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O outono chegou à sala 0D (sala azul).
brincando no nosso pátio,
encontrámos algumas folhas trazidas
pelo vento. Com a ajuda de todos
realizámos esta linda árvore a lembrar
que já é outono.
Aprendemos um pouco acerca do corpo
humano.
Realizámos algumas atividades alusivas,
como observar a nossa cara e com muita
criatividade colámos os fios de lã para
compor os nossos lindos cabelos. Ainda
realizámos a pintura com o esquema 
 corporal.

As crianças da sala 0E (sala amarela)
realizaram um conjunto de trabalhos
que retratam a atual estação do ano  "O
nosso Outuno".
O São Martinho foi comemorado com
umas castanhas delíciosas! 

Uma cobra veio visitar as crianças da
sala 0F (sala vermelha). E o seu dono, é
claro. Ficámos a saber que é uma
cobra-do-milho. Pudemos tocar-lhe e
sentir a sua pele coberta de escamas.
Ficámos com muita curiosidade em
relação a estes animais e resolvemos
fazer um projeto de pesquisa.
Gostámos muito desta visita!

A cobra
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Nesta edição do Jornal Mil Folhas
da PP contámos com a
participação das crianças da
Componente de Apoio à Família -
CAF - da Rosa Lobato Faria!
Escreveram sobre o que sentem
com o regresso à escola.
Ora espreitem o trabalho coletivo
deste grupo de crianças!

Escola Professor oliveira marques 

CAF 
Escola Rosa Lobato faria
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As crianças do  Jardim de
Infância, da Escola Professor
Oliveira Marques, também
realizaram um conjunto de
trabalhos alusivos ao outuno.

Tiveram ainda oportunidade
de dinamizar um teatro bem
divertido.
Bom Trabalho!

d e z e m b r o  2 0 2 0



AAAF | CAF 
Escola Professor Oliveira Marques

No AAAF/CAF a brincadeira
não tem hora de findar!
É desenhos, pinturas, jogos e
uma grande correria...
Com tantas aventuras sem
parar, só queremos ter energia
para todo o dia.

No mês de Novembro os
monstros apareceram!
Mas muito amigos eles fizeram.
Em breve chega o Natal!
Já fizeram a vossa carta postal?

Para elaborar estes monstros
simpáticos vais precisar de:
1 meia velha, Lã; 1 bola de
esferovite pequena; EVA; Cola;
Cartão.
Depois é dar liberdade à
imaginação.

Também gostamos de desafios
e adivinhas. 
Vê lá se consegues descobrir:
 
Qual é coisa qual é ela, que é
grande antes de ser pequena?

Solução na próxima edição.

Como vem aí o Natal, aqui fica
uma sugestão para pintar e
colar numa carta ao pai natal:
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O NascE - Núcleo de Animação
Sociocultural Escolar, tem vindo a
dinamizar os recreios com as
crianças do 1.º ciclo das Escolas
Patrício Prazeres, Professor
Oliveira Marques e Rosa Lobato
Faria. De manhã, ao almoço e à
tarde as crianças têm oportunidade
de saltar à corda, jogar ao jogo da
memória e ao jogo do galo,
materiais que após a sua utilização
são devidamente higienizados.
Também o “Macaquinho do
Chinês”, “Mar e Terra”, “Pedra,
Papel ou Tesoura” e “O Espelho”
são dos  jogos preferidos das
crianças com recurso às pinturas
coloridas que se encontram
desenhados no chão dos diferentes
recreios. A música não podia faltar!
Nos intervalos ouve-se música
onde a dança e a alegria são as
palavras de eleição!

Recreios Animados
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Escola Professor Oliveira Marques

Escola Patrício Prazeres

Escola Rosa
Lobato Faria

Dia da Tolerância
A nossa Biblioteca assinalou o Dia
Internacional da Tolerância com uma
seleção de palavras relacionadas com o
tema. Essa recolha foi feita por alunos da
turma 9ºB. 
A tolerância é um exercício diário!
Pratica-o!
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Nas segundas feiras de 26 de
outubro e 2 de novembro a
Escola Professor Oliveira
Marques esteve encerrada
devido a assaltos. Os ladrões
levaram um rádio, uma coluna
entre outros equipamentos da
escola. Estiveram a conviver na
Sala dos Professores e deixaram
lá os restos. Nesses dias a Escola
teve de encerrar para se poder
fazer a limpeza e desinfeção dos
espaços. Na Escola Rosa Lobato
Faria houve também uma
tentativa de assalto, mas o ladrão
foi apanhado em flagrante
delito. 

Dias cinzentos no

Agrupamento

É tradição da Escola Patrício
Prazeres fazer um magusto no
dia 11 de novembro. Todos os
professores contribuem com as
suas especialidades, monta-se
uma mesa grande e recheada e
todos comem, bebem e
convivem!Neste ano não foi
possível fazer a festa. Tivemos
dois bolinhos e muitos
chocolates e bombons. Aqui
estamos nós a sorrir para a foto!

O mural da Escola Patrício
Prazeres foi vandalizado com
graffitis a tinta preta. O
professor Pedro Ferreira tem
estado a recuperar os estragos.

São Martinho
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O dia 20 de outubro é o Dia Mundial do Combate ao Bullying. As três
turmas do 9º ano visualizaram o filme “Marion, 13 anos para sempre”,
refletindo de seguida sobre a temática. Os alunos foram desafiados para
fazer trabalhos sobre o Bullying, no âmbito da disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento. Este trabalho nas turmas foi realizado pelas três
psicólogas do Agrupamento, designadamente pelos serviços GAAF/SPO. 
O Bullying é muito comum nas escolas e é da responsabilidade
de todos resolver esse problema.
A turma 9.ºB, efetuou uma reflexão sobre os tipos de Bullying mais
frequentes: 
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Dia do Combate ao Bullying

Escola Patrício Prazeres

Bullying 

físico
Implica situações de agressão, como empurrar, segurar a vítima, dar
pontapés, cuspir, tirar dinheiro sem autorização, ou estragar objetos pessoais.

Bullying verbal

Apresenta comportamentos como: gritos, humilhações verbais e críticas,
piadas xenófobas, fazer ameaças.

Bullying 

social

Apresenta como comportamentos: a invenção de mentiras, boatos/rumores,
comentários negativos e exclusão da vítima em trabalhos de
grupo/atividades.

Cyberbullying
Esta forma de Bullying realiza-se através de meios tecnológicos, como em redes
socias, como Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, SMS, e-mail, Twitter,
Tiktok ou outros, onde surge a divulgação de informação falsa, assédio e perseguição.

Bullying

homofóbico
Relaciona-se com a orientação sexual da vítima ou com a identidade de
género. Os agressores não aceitam esta condição.

O Bullyingsexual

Realiza-se através de comentários de índole sexual ou mesmo obrigar a
vítima a praticar atos sexuais.

Efetuou-se um inquérito na turma sobre o tipo de bullying já sentido pelos
alunos do 9.ºB:

Bullying 

físico

8,7%

Bullying verbal
43,5%

Bullying 

social

13%
Cyberbullying

17,4%
Bullying

homofóbico

8,7%

O Bullyingsexual
8,7%
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A estação que agora vivemos
foi trabalhada pelas turmas
do 2.º ciclo da PP. Os alunos
desenharam folhas de
outono, tanto a lápis como a
caneta de feltro.

Passaram em seguida ao estudo
das árvores sem folhas.

Outono As turmas de 3º ciclo (8º e
9º anos em Francês) 
 realizaram trabalhos
subordinados ao tema
PROVERBES SANS
PASSPORT.
Os alunos, partindo de um
provérbio francês à sua
escolha, tiveram a
oportunidade de pesquisar
provérbios de sentido
equivalente noutras línguas
e aperceberem-se da
universalidade da
comunicação.

Provérbios
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No dia 18 de novembro, a Rádio
Miúdos veio ao nosso Agrupamento
para a segunda fase do concurso
“Consumir com cabeça”.
Os alunos do 5º A, 5º D, 6º B, 7º A e 7º C
deram continuidade ao trabalho da
turma do 9ºA do ano letivo 2019/2020.
O concurso despertou os nossos alunos
para a necessidade de criar hábitos de
consumo saudável. 
Todos se divertiram bastante neste dia
que contou com uma oficina de rádio e
uma emissão em direto para a Rádio
Miúdos a partir da Escola Patrício
Prazeres. 
A nossa participação está disponível
para todos no site do nosso
agrupamento em: www.aepp.pt
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Rádio Miúdos

Desporto Escolar
Já estão a treinar desde outubro os alunos que decidiram participar no
Desporto Escolar, com a devida autorização dos seus encarregados de
educação. 
Neste momento, os alunos inscritos estão a treinar 150 minutos por semana
de acordo com as orientações (superiores) para a prática de Educação Física
e Desporto Escolar nas Escolas, isto é, com máscara e com intensidade de
exercício fraca a moderada.
A praticar Futsal, Basquetebol e Voleibol estão 18 alunos, em cada uma das
modalidades, e 12 alunos estão inscritos na modalidade de Desporto
Adaptado.
Os alunos estão contentes por voltarem a jogar e a mexer nos materiais. 
Está a ser muito divertido!

 M.F 
Repórter Desportivo do Mil Folhas da PP
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O Centro de Apoio à Aprendizagem, da Escola Patrício Prazeres,
participou no concurso Giotto És Tu!, promovido pela FILA
IBERIA.
O objetivo deste concurso era colocar os alunos a trabalhar os
valores da igualdade e diversidade e relacionar a criatividade com
o tema “Juntos criamos igualdade e diversidade!”.
Propusemos uma maquete a concurso, intitulada “Cidade
das Cores”, que pode ser visitada no seguinte site: 
https://pr.easypromosapp.com/voteme/903154/637178739?lc=por
Foi construída, com material reciclável, uma cidade com casas e
monumentos representativos de vários países. Pretendemos
realçar o valor da inclusão e integração de todos os alunos no
desenvolvimento deste tipo de atividades, bem como a diversidade
cultural, costumes e vivências pessoais de todos os intervenientes.
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“Juntos criamos 

igualdade e

diversidade!”

Feliz
Natal!

A equipa do Jornal Mil Folhas da PP deseja a toda
comunidade Escolar um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo!
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