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Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência foi comemorado no
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres no dia 3 de dezembro de 2020.
Neste projeto trabalharam alunos do Pré –Escolar da Escola Rosa Lobato
Faria, as turmas do 1.º ciclo, as turmas do 2.º e 3.º ciclos e os alunos do
Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), que foram desafiadas a refletir sobre
o tema deficiência.
Usou-se a personagem “Elmer – o elefante xadrez” para a escrita de uma
mensagem ou desenho representativa deste dia.
A maior parte das turmas aderiu ao desafio, mostrando sensibilidade para o
tema.
PARABÉNS A TODOS pelos trabalhos realizados!
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Entrevista do 8.ºA
ao Senhor Joaquim
Concerto de Natal
No último dia de aulas do 1.º período,
o professor de música, Hélder
Marciano, a técnica do GAAF, Rute
Almeida, os alunos do Clube da
Música e do 6.ºC deram vários
concertos no auditório da Escola
Patrício Prazeres.
As várias turmas, foram uma de cada
vez, ouvir e ver o seu professor e
colegas.
"Feliz Navidad" e "Alma de Natal"
foram as músicas apresentadas.
"Alma de Natal" foi um tema criado,
com os alunos que participam no
Clube da Música, para marcar as
celebrações natalícias!

O Senhor Joaquim é um Assistente
Operacional da Escola Patrício
Prazeres. Ele nunca está no mesmo
lugar porque ele faz tudo no nosso
estabelecimento.
Percebe
de
electricidade,
de
carpintaria e obras ligeiras.
O que é que faz cá na escola?
Sou técnico de manutenção.
Gosta do que faz?
Gosto. É a minha vida.
Quando pequeno o que sonhava
fazer?
Não me lembro…
Sempre quis ser técnico de
manutenção?
Não, não, tinha outras intenções.
Antes de vir para aqui, trabalhava
noutras escolas?
Não. Eu trabalhava no sector privado.
Quando se pretende reformar?
Quando me deixarem…
O que pretende fazer depois da
reforma?
Manter-me ativo!
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A Arte e o Natal
Nas disciplinas de EV e ET os alunos do 2.º ciclo, da professora Madalena
Boléo, trabalharam a geometria, a forma, as estruturas e a reciclagem
através da construção de motivos de natal.
Abordando a sustentabilidade e o reaproveitamento de matérias primas,
os alunos criaram belíssimos trabalhos.

Lápis Mágico
As turmas do 5.ºA e do
6.ºB construíram, na
disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento,
pequenos textos sobre o
que mudavam e/ou
desenhavam se tivessem
um lápis mágico.
Aqui fica um exemplo.
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parceria entre
Francês e EV/CEA

Cabazes de Natal
Este ano, o AEPP distribuiu cerca de
50
cabazes,
com
produtos
alimentares, reforçando o apoio às
famílias com carências económicas.
Agradecemos a todos os alunos,
professores, técnicas superiores,
assistentes técnicas e operacionais
que tornaram possível este gesto
solidário!
Esta iniciativa foi promovida pela
disciplina
de
Cidadania
e
Desenvolvimento.

Na Escola Patrício Prazeres está
patente
uma
exposição,
de
trabalhos realizados pelas turmas
do 9.º ano que ilustram a parceria
entre as disciplinas de Francês e
EV/CEA.
Foram trabalhados os provérbios e
seu paralelo em diversas línguas, a
multiculturalidade, a forma e a cor.

Dia de Reis
Os três grupos do 9.º ano de
Português Língua Não Materna
juntaram-se na mesma sala para
provarem Bolo Rei e Sonhos de
Abóbora.
A finalidade foi dar a conhecer
costumes e tradições da cultura
portuguesa.
Nem todos comeram tudo, mas o
resultado final foi muito positivo
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Oficina dos Afetos
A coordenadora do Pré-escolar, educadora
Joana Fernandes, as técnicas do GAAF Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, Luísa
Catanas e Rute Almeida, e a técnica do NascE
- Núcleo de Animação Sociocultural Escolar,
Sandrine Dionísio, participaram nos dias 11 e
18 de janeiro de 2021, na Ação de
Capacitação em Igualdade entre Mulheres e
Homens
e
Prevenção
da
Violência
organizada pela parceria do Projeto “Oficina
dos Afetos – Educar para a Igualdade”.
Nesta Ação foi possível aprofundar
conhecimentos
em
igualdade
entre
mulheres e homens e violência doméstica
com vista a uniformizar métodos e práticas
associadas à intervenção com crianças
em contexto escolar e respetivas famílias e
promoveu-se o diálogo no sentido de
melhorar a articulação na intervenção entre
organizações que atuam na prevenção
primária,
potenciando
as
respostas
existentes na Penha de França.
O Projeto “Oficina de Afetos: Educar para a
Igualdade” é promovido pela Questão de
Igualdade – Associação para a Inovação
Social, em parceria com a Junta de Freguesia
da Penha de França,
Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa – UDIP Madredeus,
CPCJ Lisboa – Centro, Agrupamento de
Escolas Patrício Prazeres, Agrupamento
de Escolas das Olaias e Likestillingssenteret –
Centre for Gender and Equality, Norway, e
financiado pelo EEAGRANTS no âmbito do
Programa Conciliação e Igualdade de
Género: Small Grant
Scheme #2 – Projetos de prevenção e
estratégias de apoio a crianças e jovens na
área da violência contra as mulheres e a
violência doméstica, gerido pela Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género –
CIG.

Rostos de Picasso

As turmas do 6.º ano que na
disciplina de Educação Visual estão a
estudar o rosto foram desafiados a
fazer a lápis de cera diretamente no
papel um rosto que pudesse ter
sido feito pelo grande pintor
Picasso.
Os trabalhos estão espetaculares.
Não podemos mostrar todos mas
ficam aqui dois exemplos para
terem uma ideia.
Quando forem expostos faremos
um registo fotográfico.
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Projeto Erasmus
E assim vai o nosso Erasmus… “Pelo
horizonte e mais além”.
As professoras Albertina de Sousa e
Ana Carvalho, juntamente com
alguns alunos envolvidos projeto,
finalizaram a nossa caravela que deu
início à sua navegação.
A rota da nossa caravela será
França-Polónia-Itália-Roménia.
Os
outros barcos também já deixaram
os seus portos e a primeira
embarcação com destino a Portugal
chegou sã e salva, trazendo consigo
muitas sementes de diversas
espécies oriundas do país de origem
– Polónia – que nos presenteou com
este barco que podem ver nas
fotografias que se seguem.
Além disso recebemos também um
postal de Boas Festas da Polónia!!
E assim vão as “nossas viagens”.
Como não podemos viajar, os
nossos barcos vão navegar por nós
enquanto o “bicho mau” não
“naufraga”.
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CAF - Escola Rosa Lobato Faria
Junta de Freguesia de São Vicente

AAAF | CAF - Escola Professor Oliveira Marques
Junta de Freguesia da penha de França
No AAAF/CAF a brincadeira não tem hora de findar!
Pablo Picasso nasceu em 1981 na cidade de Málaga em Espanha, e ficou
famoso por suas pinturas. Começou a pintar aos 12 anos e com apenas 16
anos fez a sua primeira exposição.
As suas obras amadureceram desde o naturalismo da sua infância até o
cubismo, o surrealismo e muito mais, moldando a direção da arte
moderna e contemporânea ao longo das décadas. Nos seus últimos anos
de vida dedicou-se mais ao desenho, à gravura, à escultura e à cerâmica,
dedicou-se também a pintura de cenários para teatro e ilustrações para
livros, viveu até os 91 anos e nunca parou de trabalhar.
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Baseando-nos nas suas obras, colocamos em prática esta atividade:
“Crie o seu Picasso”
Materiais:
- Folha de papel, lápis de carvão,
material para colorir e um dado de 6
lados.
Para definir o seu desenho,
jogaremos o dado 5 vezes:
1.º para saber qual será o formato
do rosto do seu desenho;
2.º para descobrir qual será o olho;
3.º para definir o segundo olho;
4.º para podermos fazer o nariz;
5.º para desenharmos a boca.

Resposta à adivinha anterior: Vela
Anedota AAAF/CAF:
A professora pergunta:
- Joãozinho, se nesta mão tenho seis laranjas, e nesta tenho cinco, o que
tenho no total?
- Umas grandes mãos, senhora professora!
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LX Hostel - 8.ºA

Vou apresentar o livro de Ana Mª
Magalhães e Isabel Alçada. Rui
trabalhava num hostel e apareceu
uma cliente dinamarquesa, a Karen.
Ele ficou doido por ela e passaram o
dia inteiro juntos. Foram ao Rossio,
miradouros da cidade e Castelo de
São Jorge. Mais tarde, quando foram
para o hostel apareceu o japonês
amigo da Karen. Rui ficou mal e foi
para casa descansar. Teve um sonho
embaraçoso onde Karen e Elisa
apareciam. Rui percebeu o mal que
tinha feito à sua namorada e pediu
desculpas. Acho que o livro poderia
ser um pouco diferente, porque a
história é praticamente toda à volta de
Rui e Karen. Por outro lado acho que
as ilustrações ajudam muito, para
quem não consegue ler e mesmo para
quem o sabe. São muito boas e
acabam por melhorar bastante o livro.
A minha opinião sobre o livro é boa
pois é interessante e bem ilustrado.
Ao dar uma vista de olhos causou-me
uma boa impressão.
J. 8.ºA

A nossa Escola
na RPT1

Sabias que a Escola Patrício Prazeres
apareceu na televisão no dia 26 de
janeiro de 2021?
Podes rever a reportagem em
https://www.rtp.pt/play/p8157/e52051
9/telejornal/900033
Coloca no minuto 06h34.
A Escola Patrício Prazeres é uma das
700 Escolas de Acolhimento do país
que acolhe crianças e jovens até aos
12 anos de idade e
presta um
especial apoio aos alunos com
necessidades educativas especiais.
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Sugestões para o Confinamento
#FicaEmCasa
Aqui ficam algumas ideias para tornar os teus dias mais divertidos!
Zig Zag é um programa infantil super divertido que podes ver na RTP 2
da tua televisão;
Se tiveres acesso à internet, poderás consultar tutoriais para
construíres os teus origamis:
Youtube: Easy Origami
Youtube: Jo Nakashima - Tutoriais de Origami
Ouvir Histórias com as BLX - Bibliotecas Lisboa
Youtube: Uma história por dia, não sabe o bem que lhe fazia.

Descobre 20 diferenças

Soluções na edição nº 16 do Jornal Mil Folhas da PP
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