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Um novo ano letivo
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A equipa do Jornal Mil Folhas da PP entrevistou 3 alunos de cada turma do 5.º ano.
Estes estudantes mudaram para o 2.º ciclo e têm agora novas turmas, um novo
horário e muitas disciplinas.
Eis aqui algumas opiniões recolhidas.

O que sentes e  mais gostas? O que menos gostas?
Sinto-me bem e mais organizada.

  A aula de TIC é a que eu mais gosto.
Os intervalos são curtos, 5 minutos é pouco
tempo.

Sinto-me um pouco nervoso e surpreendido
por ter passado para o 5.º ano.

Tenho um primo no 8.º ano e não posso brincar
com ele porque os recreios são diferentes.

Sinto-me contente. Gosto de ter muitos
professores diferentes. Estou satisfeito com tudo.

Sinto-me bem e agora tenho intervalo entre
cada aula. Não gosto de estar na sala.

Sinto-me bem e gosto de como estão a
decorrer as aulas.

  Estou mesmo a gostar de estar no 5.º ano!

É fixe,  não pensava que ia passar de ano!

É fixe estar com amigos e conhecer outros
alunos da turma.

Gosto de ajudar os colegas novos que vieram de
outras escolas.

Os intervalos são muito pequenos: não tenho
tempo para brincar e por vezes nem tempo pra
comer!

Gosto da sensação do novo e muito das aulas
de Educação Visual. 

Os intervalos são de 5 minutos. Eu quero ir à
casa de banho ou comer e só posso fazer uma
porque não dá tempo para as duas!

Eu gosto mais das aulas de inglês e de história. Tenho a sensação que não encontro as coisas e
os intervalos são muito pequenos.

Sinto-me nervosa por estar numa escola
maior.

Antes dos almoços há uma fila imensa, demora
muito tempo e há alunos que passam à nossa
frente.

Sinto-me bem! Tenho amigos fixes e
professores que gosto!

No recreio brinco com os meus amigos!

O meu lugar está longe do quadro e eu não
consigo ver muito bem!

Sinto-me uma pessoa responsável e maior.
Gosto dos professores e das pessoas!

Os intervalos são muito pequenos!

Sinto-me diferente e gosto de estar os meus
colegas!

Os intervalos são muito pequenos, não consigo
comer quase nada!



Parabéns Arsh
É com muito orgulho que partilhamos uma
notícia retirada do Jornal de Notícias, do n.º
134 do dia 07 de setembro de 2021, onde
surge um aluno do Agrupamento de Escolas
Patrício Prazeres.
Ficámos muito felizes pela atribuição do
prémio de melhor aluno ao nosso Arsh!

A equipa do Jornal Mil Folhas entrevistou o
Arsh:

Como soubeste do concurso da Staples?
Soube através da minha irmã. Foi uma
professora da minha irmã que a informou.
 
O que fizeste para concorrer?
Fui ao site da Staples para me inscrever.

Porque achas que ganhaste o prémio?
Porque tive Muito Bom a Matemática, Muito
Bom a Estudo do Meio e Bom a Português.

O que vais fazer com o prémio?
Comprei um computador!

O outono chegou 
Foi com grande entusiasmo que os alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem do 2.º e
3.º ciclos receberam o outono. 
Diariamente, no recreio e na horta, recolheram folhas e elementos da natureza. 
Na sala realizaram atividades de expressão plástica alusivas ao tema. 
O outono alegra os nossos dias!
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eSafety de Bronze

Foi atribuído à Escola Patrício Prazeres o
selo de Bronze eSafety.

O eSafety Label (Selo de Segurança
Digital), é uma iniciativa European
Schoolnet, lançada em 2012.
É um serviço europeu de certificação e de
apoio às escolas, que visa promover um
ambiente seguro e enriquecedor e o
acesso seguro às tecnologias digitais,
como parte da experiência de ensino e
aprendizagem. Através deste projeto, a
Direção-Geral da Educação apoia as
escolas (alunos, pais, professores e
funcionários assistentes operacionais),
para que possam lidar com todos os
aspetos relacionados com a segurança
digital.
Graças ao processo de certificação do
eSafety Label, e com base num conjunto
de critérios, as escolas podem identificar
os pontos fortes e pontos fracos das três
áreas distintas de segurança digital:
infraestrutura, políticas e práticas.

A nossa Escola está de Parabéns!

Selo de Qualidade

eTwinning

O Agrupamento de Escolas Patrício
Prazeres recebeu um selo de qualidade
eTwinning.

Mas afinal o que é o eTwinning?
É uma ação do Programa Erasmus Plus da
União Europeia. 
Tem como objetivo principal criar redes de
trabalho colaborativo entre as escolas
europeias. Desenvolvem-se projetos comuns
com recurso à Internet e às Tecnologias de
Informação e Comunicação.
Podes consultar todos os projetos realizados
através do seguinte link:
https://padlet.com/anamadalenaf_1972/x924
hbv3kdkyiwsg

Durante o ano letivo 2020/2021, a turma
do 5.º D realizou um projeto sobre o Natal
e as suas tradições nos vários países da
europa, tendo recibo o selo de qualidade
eTwinning.
Parabéns à Professora Madalena Boléo e
aos seus alunos pelo trabalho
desenvolvido!

https://www.esafetylabel.eu/home
http://bit.ly/2QYYcqL
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Brincar nos Recreios escolares: 

O papel do/a Assistente Operacional

No dia 15 de setembro de 2021, um grupo de 12 Assistentes Operacionais do
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres participou na Ação de Capacitação "Brincar nos
Recreios Escolares: O papel do/a Assistente Operacional" promovida pelo GAAF, NascE e
SPO.
Para além de relembrarmos a importância do Brincar e do Jogo na infância também
refletimos sobre as formas de demonstrar aos alunos que os assistentes operacionais se
preocupam com eles. Tivemos ainda oportunidade de abordar questões relacionadas com
Manual da Disciplina e Sucesso dos alunos e concluímos com os diferentes estilos de
comunicação, dando especial enfoque à Assertividade.
Foi uma manhã produtiva de trabalho! 
Agradecemos a todos os que participaram nesta ação e que já estão a pôr em prática os
conhecimentos adquiridos.
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Desporto Escolar 

O Desporto Escolar recomeçou no dia 6
de outubro na escola Patrício Prazeres.
Há desporto adaptado para os alunos do
Centro de Apoio à Aprendizagem com o
professor Pedro Allen,.
O voleibol infantis “B” misto, às segundas-
feiras entre as 16h35 e as 18h15 e à
quinta-feira das 13h50 às 14h40
dinamizado pelo professor Pedro Kay. 
O badminton com o professor Pedro
Costa, às segundas-feiras entre as 12h50
e as 13h40, quartas-feiras das 13h50 às
14h40 e quintas-feiras das 12h50 às
13h40.
O basquetebol masculino está a cargo do
professor Ricardo Manuel e decorre às
terças-feiras das 15h40 às 17h25 e
quintas-feiras das 13h50 às 14h40. 
Nunca é tarde para começar! 
Dirige-te ao teu professor de Educação
Física para mais informações e
inscrições!

Clube da Música 
Se gostas de música, de cantar, tocar e
dançar, junta-te ao Clube da Música.
Aparece na sala da rádio no piso 1,
segundas, terças e quintas-feiras às
12h50.

Fala com o teu professor de Música
ou dirige-te ao GAAF, na sala 3.13!

Clube da Rádio PP 

Gostarias de participar no Clube da
Rádio PP?

É simples. 
Faz a tua inscrição na sala 3.13 (GAAF -
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família)
e vem aventurar-te no mundo
radiofónico.

A atividade decorrerá às quartas-feiras
entre as 14h00 e as 15h00.

Estamos à tua espera! 



A Biblioteca da Escola Patrício Prazeres preparou-se para receber o Outono.
A equipa da Biblioteca partilha um poema de Jorge Sousa Braga.
Todo o tempo é bom para ler. Divirtam-se!

As árvores e os livros

As árvores como os livros têm folhas
e margens lisas ou recortadas,
e capas (isto é copas) e capítulos
de flores e letras de oiro nas lombadas.

E são histórias de reis, histórias de fadas,
as mais fantásticas aventuras,
que se podem ler nas suas páginas,
no pecíolo, no limbo, nas nervuras.

As florestas são imensas bibliotecas,
e até há florestas especializadas,
com faias, bétulas e um letreiro
a dizer: «Floresta das zonas temperadas».

É evidente que não podes plantar
no teu quarto, plátanos ou azinheiras.
Para começar a construir uma biblioteca,
basta um vaso de sardinheiras.

O outono chega à Biblioteca 

Em outubro, celebra-se o mês internacional das Bibliotecas Escolares cujo o tema
é "Contos de fadas e contos tradicionais de todo o mundo".
Em novembro haverá novas atividades!

CURIOSIDADE 
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Na Escola Rosa Lobato Faria, os alunos do pré-escolar confecionaram gelatina de
morango no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação.
Conversamos sobre a importância de ter uma alimentação saudável e comemos a
nossa gelatina.
Estava deliciosa!

Escola Rosa Lobato Faria 

Dia da Alimentação

A equipa do pré-escolar da Escola Rosa Lobato Faria, educadoras e assistentes
operacionais, contando com a simpática colaboração da animadora sociocultural
do AEPP, deu início ao Projeto” Dinamizar o recreio”. 
Queremos que o nosso espaço exterior fique mais divertido, dinâmico e bonito!
Vejam aqui o que se está a passar por lá...

Projeto” Dinamizar o recreio” 
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Desenvolvimento Sustentável 

Desde o ano 2000 que os cidadãos de várias partes do mundo se têm reunido
para resolver os problemas causados pela sociedade industrial.
Em setembro de 2015 governos e cidadãos de todo o mundo juntaram-se para
criar um modelo global com a finalidade de acabar com a pobreza, proteger o
ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar de todos até 2030.
A agenda definida é composta por 17 objetivos que se centram nas pessoas, nos
direitos humanos e na resposta às crescentes desigualdades sociais, bem como
em questões centrais como a paz, a segurança e as alterações climáticas.

Clube das ciÊncias
Sabias que na tua escola, todas as
semanas há professores que recebem os
alunos interessados em experiências,
reações químicas e outros mistérios que
se desvendam no laboratório?
Queres colaborar? Queres vivenciar as
inúmeras descobertas que podes assistir
no mundo da ciência?
Fala com o teu Professor de Ciências para
saber o horário das aventuras.
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Halloween
O CAA da Escola Patrício
Prazeres realizou atividades
alusivas ao Dia das Bruxas de
forma a desenvolver a
motricidade fina, bem como a
criatividade e a interatividade
do grupo de alunos.
Têm sido uns dias incrivelmente
assustadores! 

As turmas do 2.º ciclo também têm estado a trabalhar com bruxas e fantasmas!
Aqui fica um painel colaborativo com desenhos dos alunos. 
As habituais festas de comes e bebes nas salas das turmas estão suspensas 
 devido às regras sanitárias impostas pela DGS.
Isto não nos vai impedir de mudar de visual para comemorar esta data assustadora
do outono!
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O Desporto Escolar tem como componente essencial proporcionar aos alunos,
aprendizagens na prática de várias atividades desportivas e desenvolver o gosto pela
escola e pelo desporto.
Assim sendo, o Grupo de Educação Física voltou a realizar atividades do Desporto
Escolar que pretendem contribuir para o enriquecimento pessoal,  para sermos
melhores cidadãos, mais saudáveis e mais capazes no nosso futuro.
No dia 20 de Outubro de 2021, realizou-se o Torneio Inter-Turmas de Futsal do 9º
ano. O torneio decorreu sem incidentes e todas as turmas, 9.º A, B e C, participaram
de uma forma lúdica e competitiva.
Os resultados não são o que mais interessa, mas sim as atitudes. Nesse sentido
agradecemos a presença dos alunos do 8.º e 7.º anos, que auxiliaram os Professores
de Educação Física, na arbitragem e na mesa. De salientar também a atitude de
Espírito Desportivo e Fair-Play no aluno nº 17, do 9.º C, que fez com que os
Professores lhe mostrassem o Cartão Branco (recurso pedagógico que visa enaltecer
condutas eticamente corretas).
No dia 27 de Outubro de 2021, realizou-se o Torneio Inter-Turmas de Futsal do 8.º
ano. Este torneio também decorreu sem incidentes e todas as turmas, 8.º A, B, C e D,
participaram de uma forma lúdica, competitiva e com grande espírito de
companheirismo.

Próximas Atividades do Desporto Escolar:

3 de Novembro - Torneio Inter- Turma de Futsal - 7.º Ano 
10 de Novembro - Torneio Inter- Turma de Futsal - 6.º Ano 
17 de Novembro - Torneio Inter- Turma de Futsal - 5.º Ano 
25 de Novembro - Corta Mato - Fase Escola - Todos os Alunos

Desporto escolar | Atividades nível I
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