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Folhas de outono

Os alunos do 2.º ciclo aproveitaram as folhas
dos nossos plátanos para fazerem decalque
com lápis de cor e de cera!
Estiveram expostas muitas outras  folhas no
átrio da escola durante o mês de novembro. 

outono no Jardim de InfÂncia
O Outono também chegou ao JI da Escola
Professor Oliveira Marques .
As crianças foram apanhar folhas e fizeram
trabalhos que ficaram muito lindos. 
Paralelamente o grupo 0B, em articulação com
suas famílias, elaboram um postal. Com estes
trabalhos construímos um placar sobre o
Outono.
Ficou fantástico...!

Hoje fomos ao Hospital! 

O grupo 0B do JI Professor Oliveira
Marques, fez uma Visita de Estudo, ao
"Hospital dos Pequeninos". Foi promovida
pelo Centro de Educação e
Desenvolvimento de Pina Manique, da
Casa Pia de Lisboa em parceria com a
Associação de Estudantes da Faculdade de
Medicina da Universidade Nova de Lisboa. 
As crianças foram brincar aos médicos
com coisas a sério. 
O objetivo desta atividade é as crianças
perderem o medo e o receio das batas
brancas, dos médicos e de tudo o que há
num hospital.
Os pequeninos adoraram a atividade.
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Foi com grande entusiasmo que os professores da Escola Patrício Prazeres
voltaram a festejar o habitual São Martinho. 
As mesas voltaram a encher-se de comida doce e salgada com bebidas para
acompanhar.
O convívio ocupou todos os momentinhos que tiveram para confraternizar.

Resultados do mês de outubro
PARABÉNS ÀS TURMAS VENCEDORAS: 5.ºC, 6.ºA, 7.ºC, 8.ºD e 9.ºC

Verão de São Martinho 
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CONCURSO CÁLCULO MENTAL

Turma Pontuação

5.ºA 57,31%

5.ºB 62,50%

5.ºC 75,00%

5.ºD 61,66%

Turma Pontuação

6.ºA 64,52%

6.ºB 64,47%

6.ºC 59,41%

6.ºD 63,48%

Turma Pontuação

7.ºA 54,64%

7.ºB 60,29%

7.ºC 69,38%

7.ºD 60,29%

Turma Pontuação

8.ºA 57,94%

8.ºB 48,00%

8.ºC 50,71%

8.ºD 58,08%

Turma Pontuação

9.ºA 72,86%

9.ºB 70,00%

9.ºC 77,86%



Feliz Diwali !
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No dia 4 de novembro desejámos Feliz Diwali  a toda a nossa comunidade Hindu!! 
O Diwali é uma festa religiosa, conhecida também como o festival das luzes.
Durante o Diwali, celebrado uma vez por ano, as pessoas estreiam roupas novas,
dividem doces e lançam fogos de artifício.
Os alunos fizeram as decorações para o painel que esteve exposto na entrada da
Escola Patrício Prazeres. Aqui convivem meninos de diferentes nacionalidades e
religiões e estamos sempre atentos aos  calendários das várias culturas.

Os alunos de várias turmas de 3.º
ciclo construíram puzzles com
votos de boas festas em língua
francesa e que serviram para
decorar as salas de aula.
Estes votos são também
extensíveis a toda a comunidade
escolar: 

JOYEUX NOËL ET BONNE
ANNÉE À TOUS!!!

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS!!!
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À semelhança do ano letivo
2020/2021 voltámos a aceitar
donativos para os cabazes de Natal
que serão distribuídos às famílias
mais carenciadas do nosso
Agrupamento.
Para embelezar as caixas dos
contributos, as crianças de 1.º ciclo
construíram e pintaram origamis de
árvores de Natal durante os
intervalos.
Toda a ajuda foi bem-vinda numa
uma época de partilha e
solidariedade. 

As turmas do 5.º ano da Patrício Prazeres construíram em Educação Tecnológica, para
este Natal, Anjos em três dimensões que depois enfeitaram, colaram as asas e ficaram
prontos para decorar um espaço da sua casa!

Anjos 3D



Neste ano letivo foram implantadas
novas regras nos bares das escolas. 
Penso que não vão resolver nem
prevenir os problemas de saúde dos
alunos, logo não concordo com elas.
Primeiramente os alunos não consomem
só na escola. Podem perfeitamente ir a
um café, ou pastelaria, ou ao Minipreço
comprar bolos, sumos, chocolates...e
assim dão lucros que não revertem para
a escola.
Por fim, é importante ter cuidados com a
nossa alimentação, para crescermos
saudáveis, mas também podemos
ocasionalmente comer algum alimento
menos saudável. 
Estes são os meus argumentos para não
concordar com as novas regras e
provavelmente, se ainda houvesse os
mesmos alimentos nos bares, o seu
consumo seria maior porque o que é
proibido é o mais apetecido! 

Rita Oliveira 9.ºA

O bar da Escola da PP 

Viagem de finalistas! 

As turmas do 9.ºA e B têm estado a fazer
bolos variados que vendem à fatia nos
pequenos intervalos da escola.
A pedido do diretor, as receitas têm tido
menos açúcar e gordura. 
Estas iniciativas pretendem angariar
dinheiro para as suas viagens de finalistas! 
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Os alunos do CAA, da Escola Rosa
Lobato Faria, adoram ir à Hipoterapia
à terça-feira. Esta atividade tem
permitido ajudar na estimulação
física, mental e sensorial das nossas
crianças, respeitando os seus limites
e visando a integração e inserção
social.

Andando a cavalo 

No dia 8 de Novembro, para além da
interação com os cavalos, puderam
também comemorar o São Martinho,
com a realização de uma atividade de
expressão plástica, com uma
castanha gigante que adoraram fazer.

um caminho com dificuldades 

Os meninos do JI  da POM receberam no
início do ano letivo um novo Kit de
psicomotricidade para construção de
pistas de agilidade!
Nem calculam o empenho e divertimento
com que as crianças da sala 0A já
transpõem os obstáculos até concluírem
o difícil circuito!
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Matematicando 
Brincar e explorar o espaço e os
objetos são oportunidades excelentes
para envolver as crianças na resolução
de problemas e desenvolver o
pensamento e o raciocínio matemático.
Assim, os alunos do JI Rosa Lobato
Faria têm trabalhado a matemática em
cada sala para promover a apropriação
de conhecimentos nesta área,
nomeadamente a associação
quantidade/número, as sequências e
os conjuntos.

Chuchas?

A Junta de Freguesia de São Vicente,
em parceria com o Jardim de Infância
Rosa Lobato Faria, realizou uma
Conversa de Pais, no dia 16 de
Novembro na nossa escola. O tema
“Chucha…Porque sim e porque não”
contribuiu para a reflexão conjunta
sobre o uso da chucha,
particularmente a proveito do uso nos
primeiros tempos de vida das crianças
e as consequências do uso prolongado.

Coroas de Natal

Os alunos do 6.º ano da Patrício
Prazeres fizeram para este Natal, na
disciplina de Educação Tecnológica,
belas coroas verdes enfeitadas com
estrelinhas amarelas e bolinhas
vermelhas!
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TolerÂncia

16 de novembro, o Dia Internacional para a
Tolerância, foi celebrado nas escolas de 1.º
ciclo do Agrupamento Patrício Prazeres.
Nos intervalos as crianças foram
convidadas a sentarem-se em roda e a
montarem um puzzle que ajudou a
compreender melhor o que é ser tolerante.
Esta pequena atividade foi realizada nos
dias 15, 16, 19 e 26 de novembro.

Dia Nacional do Pijama
No dia 22 de novembro 2021 as crianças da Rosa Lobato Faria foram de pijama para
a Escola onde celebraram com alegria o Dia Nacional do Pijama. 
Esta iniciativa tem uma base lúdica, educativa e solidária e visa defender o direito de
todas as crianças crescerem no seio de uma família, especialmente as crianças que,
por diversas razões, estão separadas das suas famílias biológicas.

Mais Anjinhos 3D
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Praga veio a Lisboa

As Escolas Rosa Lobato Faria e Patrício
Prazeres receberam a visita de 9
professores da República Checa, que
lecionam em Praga, no dia 18 de novembro
de 2021.
Esta visita esteve inserida num projeto da
União Europeia chamado " Inclusão e
Educação Multicultural".
O grupo iniciou a visita, na Escola Rosa
Lobato Faria, onde conheceram as
instalações enquanto as crianças estiveram
no intervalo. 
De seguida foram para a biblioteca onde se
encontrava um pequeno lanche preparado,
de entre várias iguarias, destacam-se o bolo
de iogurte e o salame confecionado pela
turma do 4.ºD.
Depois do lanche, seguiram para Escola
Patrício Prazeres e o grupo de visitantes foi
recebido pelo Senhor Diretor Artur Ferreira. 

Gil Vicente na PP
As turmas do 9.º ano têm estado a
estudar o "Auto da Barca do Inferno" nas
aulas de Português.
Em pequenos grupos trabalharam o
texto de um quadro que depois
apresentaram à turma de uma forma
teatral e com a utilização de adereços
para caracterizar os espaços e as
personagens. 
As aulas têm sido muito divertidas! 
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A erva verde era tão macia que, ao andar sobre ela, me sentia como se estivesse
caminhando sobre seda.
As casas ao fundo pareciam muito antigas e eram feitas num estilo impressionante e
único, que me lembravam as casas de campo gregas.
Por cima de tudo, observava as montanhas. Quanto mais me dirigia para a direita,
maiores pareciam. Elas eram de facto incrivelmente grandes e adicionavam uma beleza
extra à paisagem. 
Esta paisagem era um dos lugares mais fabulosos que já tinha visto na minha vida. Um
dia, quero regressar a este lugar maravilhoso, mas desta vez, gostaria de me demorar
mais tempo e desfrutar da sua natureza, em vez de apenas passar por ela.

Aarzoo Sahil Patel , 8º D

Escrita Criativa em OC

Acabei de passar por essa linda paisagem.
Para ser honesta, queria conhecer melhor o
lugar, mas por enquanto só passei por ele
lembrando-me que não iria demorar muito
para que esse lindo céu laranja com alguns
tons e tonalidades de vermelho ficasse
negro.
Até agora na vida, já tinha visto muitos
pinheiros, mas não sabia que estas árvores
poderiam ser tão bonitas. 

Texto de opinião
Na minha opinião, os animais necessitam de
todo o cuidado e toda a proteção possível e o
que mais desejam, pelo menos uma vez na vida,
é amor. É lamentável o número de casos de
animais envenenados e maltratados, bem como
a falta de respeito que as pessoas têm para com
eles. 
Os animais fazem companhia às pessoas,
deixam a sua saúde mental melhor. 
Vou dar um exemplo, eu quando estou triste e
quando vou passear o meu cão fico mais feliz. 
Em conclusão, eu acho que as pessoas devem
dar mais valor aos animais.
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Perdidos e achados
Queridos Encarregados de Educação e
alunos,
desde o início do ano letivo já foram
achados 35 casacos e camisolas que
ninguém veio buscar!
Pede-se aos donos que venham
recolher a sua roupa que se encontra
na entrada da escola.
O que ficar será dado a uma
instituição de solidariedade.
Há quem precise e não tenha!

Os alunos do 2.º ciclo
produziram ainda renas e
Pais Natais, nas disciplinas de
Educação Visual e
Tecnológica, para
pendurarem nas suas
árvores!
Participaram também na
decoração do painel que
deseja Feliz Natal!

Boas Festas para todos!

Decorações de Natal
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