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No dia 20 de maio, as turmas B e C do 9.º ano participaram no Dia
Aberto da Escola Gil Vicente. 
A iniciativa, enquadrada no domínio Mundo do Trabalho da Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania, contou com o entusiasmo e a
participação construtiva dos alunos e teve como objetivo principal a
divulgação dos percursos formativos do ensino secundário tanto 
 regular como o ensino profissional.
Neste seguimento, foram estabelecidos novos contactos e foi possível
assistir à demonstração de atividades a desenvolver e das
potencialidades de cada percurso formativo.
O Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres agradece à Escola Gil
Vicente a possibilidade de participação nas diferentes dinâmicas
favorecidas neste Dia Aberto!

Dia Aberto na Escola Gil Vicente
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A 15 de setembro de 2016 comecei a estudar nesta escola no 5.º ano e
agora cheguei ao 9.º ano e terei de partir. 
Eu gosto muito desta escola e tenho muitos amigos e os professores
também são meus amigos.
Sempre gostei muito de correr no corta mato. Era sempre um grande
acontecimento em que eu participava com muita alegria. Mas o que
mais gostei foram as visitas de estudo. Eram grandes momentos com
várias aprendizagens! Convivia com os colegas da turma, com os
professores e eram momentos diferentes...
É uma pena a pandemia que veio tirar a hipótese de conhecer mais
coisas fora da escola.
Vou ter saudades dos professores, dos funcionários e da escola.
Gosto de viver em Portugal, da comida portuguesa, dos professores,
dos lugares e do clima português.

Q - 9.ºC - PLNM

Memórias da PP

Diplomas dos Finalistas

Como é tradição na Patrício Prazeres, os alunos do 9.º ano recebem
um diploma entregue pelo Diretor do Agrupamento na presença da
Diretora de Turma.
Aqui fica a fotografia do 9.º A muito contente com o final desta etapa!
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No dia 17 de maio, na aula de Geografia
em articulação curricular com os domínios
Direitos Humanos e Segurança, Defesa e
Paz da Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania, os alunos do 9.º C,
tiveram oportunidade de participar num
jogo de simulação designado Rota do Café
– Do Produtor ao Consumidor. 
Este jogo permitiu que os alunos se
posicionassem no lugar dos indivíduos
envolvidos em todo o processo desde a
produção à comercialização do café. 
O objetivo principal foi ajudar os
participantes a compreender o modo
como um sistema de troca afeta as vidas
dos produtores de café no Uganda, dos
exportadores, dos compradores e dos
donos de supermercados nos países
desenvolvidos do Norte.
O grande desafio passou pela tentativa de
resolução de uma questão: quem beneficia
e quem perde com o comércio?
Por fim, é de registar que este jogo de
simulação proporcionou uma reflexão
sobre um tema atual e, ao mesmo tempo,
desenvolveu a capacidade de aceitar as
diferenças e de agir com solidariedade.
O jogo pôs em destaque as compras de
produtos transacionados no âmbito do
comércio justo, um dos pilares da
sustentabilidade económica, ambiental e
social. 

Durante o isolamento profilático, a
turma do 4.ºC da professora Carla
Neves, desenvolveu com materiais
recicláveis fantoches, instrumentos
musicais e cataventos que se
encontram expostos na Escola Básica
Rosa Lobato Faria. 

Rota do Café
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Reciclar e Criar
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Entrevista do 8.ºA ao Diretor Artur

O Professor Artur Ferreira é Diretor do
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres.
É do signo Touro.

O que faz cá na escola?
Como sabem sou diretor, faço parte do
Conselho Geral da escola. Eu já trabalhava
aqui na direção com a anterior diretora,
professora Teresa Biu. Entretanto abriu
concurso para diretor e concorri. 
Faço todo o trabalho administrativo,
juntamente com as professoras Oriana,
Manuela Costa e Ana Paula Santos.
Fazemos todo o trabalho administrativo
que é preciso para a escola funcionar. E
também tenho o trabalho pedagógico, que
é preciso fazer com os professores e os
alunos.

Gosta do que faz?
Sim, gosto do que faço. Sempre foi o meu
objetivo chegar a diretor duma escola. Não
pensava chegar tão cedo ou tão novo.
Entretanto surgiu a oportunidade. Tirei um
mestrado e pronto… desde o dia 1 de
setembro de 2019 que sou diretor do
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres.

Quando era pequeno o que sonhava
ser?
Eu nunca nunca tive assim nada…
digamos esse “sonho” como vocês
costumam dizer. Gosto muito de desporto
e se havia alguma profissão que eu algum
dia pensei, foi jornalista de desporto. 
Mas pronto, comecei com o ensino e não
estou arrependido da opção que fiz.

Sempre quis trabalhar numa escola?
Não era o meu sonho de pequenino, mas
sempre gostei de trabalhar com pessoas e
com alunos. Agora trabalho mais com
adultos, apesar de também ter essa
interação com vocês e com as crianças.

Antes de vir para aqui trabalhava
noutra escola? 
Sim, comecei a trabalhar, no ensino, no
Norte, numa terra chamada Cabeceiras de
Basto. Depois na minha terra natal,
Penafiel. Tive também um ano a trabalhar
nos Açores, em Rabo de Peixe. 
Voltei para Lisboa, trabalhei em Oeiras,
tive um ano em Sintra e pronto, agora
estou nesta escola há cerca de 7 anos.
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Quando se pretende reformar?

Vocês sabem, atualmente as reformas
estão com 66 anos e 7 meses, mas eu
estou consciente que quando chegar a
minha altura, a idade de reforma será
ainda superior. Portanto não penso muito
nisso, principalmente agora com os
tempos que passamos (pandemia), não é
uma preocupação que tenha de
momento. Será quando tiver que ser.

O que pretende fazer depois da
reforma?

Olha, eu gostava muito de voltar à minha
terra natal, Penafiel, e passar algum
tempo com os meus netos, se os tiver na
altura, provavelmente já os terei, e gozar
um bocadinho dos ares da aldeia, dos
ares mais rurais. Também na parte da
agricultura, plantar árvores de fruto.

Todos os alunos gostavam de saber,
há quanto tempo não corta a barba?

Eu corto a barba, tento ter a barba
cuidada. Ter esta barba dá mais trabalho
do que não ter.
Cerca de 15 em 15 dias, eu aparo a barba.
Mas  há cerca de 5/6 anos, que tomei a
decisão de deixar crescer a barba. Até te
posso contar uma curiosidade: Eu sou do
Futebol Clube do Porto e nessa altura
quando o Benfica foi tetracampeão, em
brincadeira com os amigos, disse que só
voltava a cortar a barba quando o Porto
fosse campeão outra vez. Entretanto à
segunda vez, foi campeão e eu não cortei
a barba.

R. 8.ºA

Santo António 

Os Santos Populares foram
comemorados de diversas formas no
nosso Agrupamento....

O professor Manuel, da disciplina de
Educação Moral e Religiosa, construiu
uma cascata que esteve patente na
Escola Patrício Prazeres. Também teve
uma banca de venda de manjericos com
quadras populares feitas pelos alunos. 

O arraial da Patrício esteve na marquise
da Escola, com sardinhas e manjericos
de papel.
O professor Pedro Ferreira concebeu
este lindo painel com os trabalhos
realizados pelos alunos do 3.º ciclo.



A professora Margarida Carvalho, numa parceria entre as disciplinas de
Desenvolvimento e Cidadania e Inglês, solicitou aos alunos que escolhessem um
texto informativo sobre a temática dos incêndios.
A partir dos textos selecionados, os alunos redigiram a tradução para a Língua
Inglesa e ilustraram os seus trabalhos. 

Deixamos um exemplo de um textos produzidos sobre o grande incêndio de
Pedrogão Grande:

"Severe forest fires in central Portugal have killed at least 57 people, many of them
trapped in their cars while the flames hit the region, in an occurrence that the
portuguese Prime Minister António Costa, considered “The biggest tragedy that we
have lived“. The number of injured has reached 60 people, including four firefighters
and a child lightning is believed to have coughed the portuguese child. Dry storms
occur when rain evaporates before heading to the ground due to high
temperatures, Portugal".  

Incêndios 
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Dia da Criança

O 1.º de junho foi comemorado em todas as
escolas do Agrupamento com muitas atividades
plásticas, jogos, brincadeiras e mesmo teatro.
Este é sempre um dia muito desejado por todas
as crianças.
Os alunos do 3.ºB, da Escola Professor Oliveira
Marques, mostram aqui as t-shirts ilustradas
por eles nesse dia!



No AAAF/CAF da POM a brincadeira não
tem hora de findar!
Mês de Junho! O mês dos Santos
Populares! No CAF e AAAF não se deixou
passar mais um ano sem celebrar este
momento. Começámos por enfeitar a
escola a rigor!
Agora que a sala tem um painel com
manjericos, sardinhas e balões... vamos à
festa?! 

Apesar de não termos sardinha assada o
lanche foi muito apreciado por todos!

AAAF | CAF - Escola Professor Oliveira Marques

Junta de Freguesia da penha de França  

Depois da comida.... que comecem as
marchas!!! Apresentações do AAAF e do CAF da
nossa escola!!

Livro Digital

Já se encontra disponível o Livro Digital com
a compilação dos trabalhos efetuados
durante o Natal pelos alunos do 5.ºano no
âmbito do projeto eTwinning.

Link de acesso ao Livro:

https://read.bookcreator.com/e2488q2HY3
SQPx3pqtBJgs6FXQg1/PzrcRv4yR7Cy4EeVl6i
ZVA

Até breve!!! As férias estão quase a chegar!!
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Fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada
uma das quais semelhante ao objeto original.
É uma figura da geometria não clássica encontrada na natureza. É uma
tentativa de se medir o tamanho de objetos para os quais as definições
tradicionais da geometria euclidiana falham. 

Fractais

Trabalhos dos 9.º anos em Educação Visual e Componente de Expressão Artística.

Trabalhos do 7.º C e D na disciplina de Matemática.
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O exercício de olhar através da janela, sempre
foi uma forma de imaginar as paisagens
possíveis que nos rodeiam. 
Deste modo e tendo como referência a
geometria e a janela da sala 4.8, à escala de
redução, os alunos construíram um novo
modelo e proposta visual, com aplicação do
arco abatido e da teoria da cor.
Trabalhos dos 7.º anos de Educação Visual e
Componente de Expressão Artística. 

das nossas janelas

Modulo Padrão

No átrio da Escola Patrício Prazeres
também estão expostos os trabalhos
sobre o módulo padrão realizados
pelos alunos do 8.º ano nas disciplinas
de Educação Visual e Componente de
Expressão Artística. 

Puzzles para Dt's

O trabalho final do 6.º ano, nas disciplinas
de Educação Visual e Educação
Tecnológica, foi feito para oferecer aos
Diretores de Turma como recordação do
ano 2020/2021.
Começaram por escolher e reproduzir
uma obra de arte e posteriormente
recortaram-na para fazerem um puzzle.
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Atividades do 3.ºB da 

Escola Professor Oliveira Marques

Fizemos uma aula ao ar livre para conhecer
os sinais de trânsito e aprender a circular em
segurança.
Tirámos muitas fotografias com os nossos
telemóveis. 

Participámos na exposição " Já sei circular".
Construímos este cartaz com fotografias que
nós tirámos junto da escola.

Fomos à Escola de Trânsito da CML que fica
perto do Parque da Bela Vista.
Como ciclistas e peões tivemos de cumprir as
regras de trânsito e de segurança.

Feijoeiros do 3.ºB
Fizemos a experiência da germinação.
Todas as crianças da turma tiveram
oportunidade de acompanhar o
processo de transformação a partir de
um feijão seco.

Olhem só os nossos feijoeiros como
cresceram! 
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Circular em segurança



Na vida e na dinâmica de uma escola, todas as pessoas são fundamentais
para o sucesso e bem estar das nossas crianças e jovens.

Agradecemos o empenho, o esforço e a dedicação de todos os que
contribuíram para que o nosso Agrupamento funcionasse dentro da
normalidade possível.

Um grande OBRIGADO para:

Alunos/as
Assistentes Operacionais

Assistentes Técnicas
Técnicas Superiores

Educadoras de Infância 
Professores/as

Direção do Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres
 

Desejamos a todos os alunos e colaboradores umas boas férias com o
merecido descanso!

A equipa do Jornal Mil Folhas da PP

Susana Lemos: professora de Português
Sandrine Dionísio: Animadora Sociocultural 

Fim do ano letivo 2020/2021
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