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Semanalmente, os alunos do Centro
de Apoio à Aprendizagem, do 2.º
ciclo, deslocam-se ao cais de Belém
para viverem momentos únicos
dentro do barco à vela. Para além de
ser uma experiência sensorial,
aprendemos a estar em diferentes
contextos. 

Vela Adaptada 25 de abril, Sempre!

Esteve patente uma exposição,
na entrada principal da escola
Patrício Prazeres, sobre o 25 de
abril.
Os trabalhos expostos foram
realizados pelos de 2.º ciclo nas
disciplinas de EMRC e EV. 
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Os alunos de todos os ciclos do
Agrupamento de Escolas Patrício
Prazeres participaram no Concurso
Miúdos a Votos que decorreu de forma
presencial e com urna móvel.
Os eleitores consultaram uma lista de
vinte livros e no dia 27 de abril, dia da
eleição dos livros preferidos, receberam
um voto onde colocaram uma cruz no
seu livro preferido. O voto foi dobrado
em quatro partes e introduzido na urna.
Depois da contagem dos votos os
resultados foram os seguintes:

1.º Ciclo – Gravitty Falls – Diário 3. Alex
Hirsch
2.º Ciclo – O Diário Perdido de Gravitty
Falls. Alex Hirsch.
3.º Ciclo – After – Depois de o Conhecer.
Anna Todd.

Parabéns a todos os participantes neste
ato de cidadania.

No âmbito do programa "Lisboa sem
Rodinhas" a Câmara Municipal de
Lisboa, proporcionou aos alunos do
2ºB da Escola Professor Oliveira
Marques, a possibilidade de terem
aulas de ciclismo. Para muitos deste
alunos, foi a primeira experiência
com uma bicicleta.
As aulas foram duas vezes por
semana, às segundas-feiras e às
sextas-feiras, durante três semanas.
Os resultados foram muito positivos,
pois todos conseguiram aprender a
andar de bicicleta, uns com mais
facilidade do que outros!

MIÚDOS A VOTOS!
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LISBOA SEM

RODINHAS



Todos nós estamos interessados em conhecer, por diferentes motivos,
qual o estado do tempo que se irá fazer sentir e, possivelmente, já muitas
vezes questionámos:
·Que tempo fará hoje?
·E nos próximos dias?
·Qual o estado do tempo mais frequente durante as férias, ou no país de
destino?
Os meteorologistas procuram responder a estas questões e tentam
prever as condições atmosféricas.
Já nos primórdios da humanidade, havia quem predizia o tempo,
associando-o à adivinhação e ao mistério. Mas ao longo dos últimos
séculos, foram surgindo as previsões meteorológicas baseadas na
experiência e na investigação científica dos mecanismos atmosféricos.
Este tem sido um dos temas explorado nas aulas de Geografia do 7.ºD em
articulação com a disciplina de Tecnologias de Informação e
Comunicação. Os alunos foram desafiados a produzir e divulgar um
pequeno vídeo com os dizeres da sabedoria popular acerca desta matéria
em estudo. Apesar de maioritariamente erróneos, alguns provérbios
populares podem explicar-se de forma científica.
Visualiza os vídeos dos trabalhos produzidos e disponibilizados em:

Vídeo 1: https://youtu.be/9x7877pYCDY
Vídeo 2: https://youtu.be/_wEWu5KQWgc
Vídeo 3: https://youtu.be/JSvNm9_flZc
Vídeo 4: https://youtu.be/uHI5KYAy0NI

Um ano passado entre provérbios...
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Entrevista do 8.ºA
à D. Cristina
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A D. Cristina é Assistente Operacional e
trabalha no Centro de Apoio à
Aprendizagem com crianças do 2.º ciclo.

O que faz cá na escola?
Sou assistente operacional.

Gosta do que faz?
Gosto.

Quando era pequena o que sonhava
ser?
Gostava de ser arquiteta, tudo o que tem
com a decoração.

Sempre quis trabalhar numa escola?
Nunca foi opção.

Antes de vir para aqui, trabalhava
noutra escola?
Não.

Quando se pretende reformar?
Quando me derem a reforma, daqui a 8
anos, por aí.

O que pretende fazer depois da
reforma?
Passear, curtir um pouco a vida, espero
bem, não ir já com os pés para a cova!

Dia Mundial da

Diversidade

Cultural para o

Diálogo e o

Desenvolvimento

Há mais de duas décadas que as nossas
escolas recebem alunos de diferentes
países e continentes. Chegamos a ter
30% da população de diversas origens. 
Este ano temos 30 nacionalidades no
Agrupamento, alunos de todos os
continentes e até conseguimos ir até à
Índia passando sempre por países de
origem de alunos da escola.



21 de maio

Costumes e tradições

O Holi é uma festa que é dedicada
à deusa das cores. No Nepal todas
as pessoas celebram a festa do
Holi. 
No Holi,nós reunímo-nos e íamos
até aos jardins onde celebrávamos
a festa. Enfeitávamos os jardins
com lanternas e as casas com
flores. 
Quando eu estava no Nepal, vestia
roupa branca e ia ao jardim com os
meus amigos para atirar pós
coloridos e água às pessoas. Nós
passávamos o dia na rua e, à noite,
nós dançávamos e comíamos
comidas e doces tradicionais.
                                  M - 8.ºA - PLNM

O Eid é uma festa que é celebrada pelos muçulmanos depois do
Ramadão. Esta festa é adorada pelas crianças porque neste dia elas
recebem um presente ou algum dinheiro. As crianças costumam
comprar rebuçados ou alguns chocolates com o dinheiro. 
Também comemos vários tipos de pratos. Os pratos principais chamam-
se “Chiken Biryani” e “Ras Malai”. O “Biryani” é feito com arroz e frango e
vários tipos de especiarias e o “Ras Malai” é feito com leite e muito
acúcar. 
As casas são decoradas com vários tipos de papéis decorativos. Nós
também vamos ao parque com a nossa família para passar algum tempo
juntos.
                                                                                                   K - 8.ºA - PLNM
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O principal festival do Bangladeche é o “Boishakh”. É um grande festival
de que todos gostam no meu país. Esta é uma celebração para começar
o ano no calendário Bangla. Nós fazemos coisas diferentes para este dia.
Todos vestem roupas vermelhas e brancas e as raparigas e os rapazes
dançam juntos. Nós vamos aos lugares onde as pessoas vendem coisas
bonitas e comidas. Nós temos uma comida tradicional. Chama-se “panta
bhat” e é arroz misturado com água e peixe. 
Este é um dia que todos adoram no Bangladeche.

                                                                                                   S - 9.ºC- PLNM

A festa de que eu mais gosto na China é a festa do outono. Quando eu
era pequeno, tínhamos férias durante a festa do outono e, por isso, eu
não precisava de ir à escola infantil. As tradições da festa do outono são
apreciar a lua e comer o bolo da lua. Eu e a minha família apreciávamos a
lua à noite, no terraço e às vezes nós íamos à casa dos meus amigos
para celebrar.

                                                                                                   D - 8.ºA- PLNM
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Os alunos do Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres participaram no “Concurso
Sardinhas PSP/EGEAC 2021”. Concurso celebrado numa parceria entre o Comando
Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública e a EGEAC, inserido na temática
das Festas de Lisboa 2021.
O objetivo principal é difundir conselhos de segurança e prevenção criminal a todos os
lisboetas e visitantes que participam nas referidas festas populares. 

Concurso Sardinhas Festas de Lisboa’ 21

Concurso “Sardinhas PSP/EGEAC 2021

Trabalho realizado pela turma do 3.º B 
da Escola Básica Professor Oliveira Marques
Professoras Anabela Pereira e Regina Lobo

Trabalho realizado pelos alunos da Unidade de Apoio
Especializado (1.º Ciclo) da Escola Básica Patrício Prazeres.
Professoras Carina Constâncio e Tânia Ramos

Trabalho realizado pelos alunos da Unidade de Ensino
Estruturado (1.º Ciclo) da Escola Básica Rosa Lobato
Faria.
Professoras Âmbar Gouveia, Andrea Teixeira, Raquel Luís
e Raquel Silva 

Trabalho realizado pelos alunos da Unidade de Ensino Estruturado
(2.º e 3.º Ciclo) da Escola Básica Patrício Prazeres 
Professoras Ana Cristina Santos e Sara Ribeiro

Trabalho realizado pelos alunos da Unidade de Apoio
Especializado (1.º Ciclo) 
da Escola Básica Patrício Prazeres
Professoras Carina Constâncio e Tânia Ramos 

Trabalho realizado pela turma do 3.º B 
da Escola Básica Professor Oliveira Marques
Professoras Anabela Pereira e Regina Lobo
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O NascE - Núcleo de Animação Sociocultural Escolar, ao longo da semana de 24 a 28 de
maio, recolheu o testemunho das crianças sobre o que é, para cada uma delas, brincar.
Felizmente as crianças do Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres têm oportunidade de
participar, durante os recreios, nas atividades promovidas pelo NascE. São disponibilizados
vários materiais e sugeridos jogos, mas privilegia-se sempre a brincadeira livre e
espontânea. 
Para assinalar o Dia Mundial do Brincar (28 de maio), no intervalo da manhã da Escola
Professor Oliveira Marques, algumas crianças construíram origamis em forma de coração,
colaram as palavras recolhidas, ao longo da semana, dentro dos corações e ficámos com
uma exposição sobre a opinião dos nossos peritos em matéria de brincadeira!

Para as crianças do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres

9

Dia Mundial do Brincar

Liberdade Ter amigos Não bater Saltar à corda Divertir
         Legos
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       P
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Bom
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Descanso
 

Falar

Brincar é...



Banda Desenhada Storyboard

As crianças da turma do 4.ºC construíram Bandas de Desenhada através da
ferramenta Storyboard.
Foram trabalhados conteúdos da Língua Portuguesa assim como das
Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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Movimento e ritmo 

na Comunicação Visual

Inspirados pelos quadros "Noite
estrelada" de Van Gogh e
"Grande Onda de Kanagawa" de
Hokusai, os alunos das turmas
do 9.º ano construíram um
painel coletivo onde foi
abordado o movimento e ritmo
na Comunicação Visual. 

Campeão Nacional de Futebol

As comemorações da vitória do Sporting Clube Portugal também se fizeram
sentir na Escola Patrício Prazeres, sempre em segurança! 
Alguns alunos colocaram mãos à obra  e pintaram uma faixa alusiva ao
Campeão Nacional da época 2020/2021. 
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No AAAF/CAF a brincadeira não tem hora de findar!
Este Maio é o mês de todas as mães. Assim, o CAF e o AAAF decidiram
assinalar a data com um presente feito pelas crianças para as suas mães.
Um coração que carregado de beijinhos, abracinhos e miminhos... abre-se
numa flor.

A sala do AAAF tem uma nova
decoração... digam-nos se não
ficou bonito! Tudo feito pelos
nossos monitores e pintado pelas
nossas crianças.

E vendo os balões a voar! Estamos
com as festas dos Santos a
chegar!
As crianças já começaram a
preparar as sardinhas, os
manjericos e os balões... Em breve
traremos mais novidades!

“ MÃE...
São três letras apenas,

As desse nome bendito:
Três letrinhas, nada mais...

E nelas cabe o infinito
E palavra tão pequena

Confessam mesmo os ateus
És do tamanho do céu

E apenas menor do que Deus!”
Mario Quintana

AAAF | CAF - Escola Professor Oliveira Marques

Junta de Freguesia da penha de França  
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https://www.pensador.com/autor/mario_quintana/
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mostra de trabalhos

São vários os fabulosos trabalhos
que as crianças, do Agrupamento de
Escolas Patrício Prazeres, realizam de
forma a consolidarem os seus
conhecimentos e assinalarem datas
comemorativas.
Apresentamos algumas obras que se
referem a diferentes temas, matérias
e disciplinas.

Trabalhos elaborados
pelos alunos do 9.º ano.

Painel construído pelo 9.ºB e 9.ºC na disciplina
de Português Língua Não materna.

Técnica da tinta da china sobre lápis de cera. Raspagem com o bico do compasso. Projeto
multidisciplinar subordinado ao tema "Florestas, património vivo". Realizado com 6.º anos.

Painel alusivo ao 65.º aniversário
da  Escola Patrício Prazeres.
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Soluções

1- os olhos do cão; 2- as pestanas da Lisa; 3- a nuvem do quadro; 4- o laço da Maggie; o botão do ténis do Bart; 5- pipoca
no chão. 

Texturas de animais. Pintura com técnicas mistas de expressão plástica. Trabalhos dos alunos
de 2.º ciclo.

mostra de trabalhos (cont.) 

Estudo do padrão, pelos alunos do 2.º ciclo. 


