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Os alunos do 5.º ano foram desafiados a criar maquetes do ciclo da água,
com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas
de Ciências Naturais.
O ciclo da água é de extrema importância para a manutenção da vida no
planeta. É responsável pelas variações climáticas, a criação de condições
para o desenvolvimento de plantas e animais e para o funcionamento de rios,
oceanos e lagos. 
O objetivo foi reforçar o conteúdo trabalhado, incentivando os alunos a
ilustrarem o processo na forma de uma maquete.
Estas maquetes foram expostas no átrio da escola durante as primeiras
semanas de fevereiro.
Os alunos aderiram de forma muito positiva a este desafio.
Parabéns a todos pelas lindas maquetes apresentadas!

As professoras de Ciências Naturais do 2.º ciclo

Maquetes Criativas
N.º 23 | PAG. 2

Moinhos
Na disciplina  de Educação Tecnológica, os
alunos do 5.º ano, da professora Madalena
Boléo, desenvolveram um trabalho sobre
energias, fontes e tipos de energia.
Os alunos construíram vários moinhos
coloridos como se podem ver!



Museu da Água
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A arte e a arquitetura  em Lisboa

Nos dias 19 e 20 de janeiro, os alunos
dos 8.º e 7.º anos foram visitar o
Museu da Água.
Esta foi atividade transdisciplinar entre
as disciplinas de Ciências Naturais,
Físico-Química e Cidadania e
Desenvolvimento.
Os professores, de colete fluorescente
e stop da mão, acompanharam os
alunos no percurso a pé promovendo
hábitos de vida saudáveis e
comportamentos de segurança
rodoviária!

Este trabalho foi desenvolvido em articulação com as disciplinas de Matemática,
Oferta Complementar, Educação Visual (EV), Complemento de Educação Artística
(CEA) e Cidadania e Desenvolvimento das turmas do 9.º ano.
O paralelismo e perpendicularidade de retas e planos deram origem a trabalhos
individuais elaborados em EV e CEA, apelando à criatividade com a orientação da
professora.
A observação de edifícios em Lisboa e a análise da posição relativa de retas e planos
foi um trabalho realizado em Oferta Complementar – Matemática.



As turmas do 8.º A, B e D, nas disciplinas de matemática e TIC, realizaram
um projeto que permitiu a divulgação das isometrias (translações, reflexões,
rotações) que se encontram presentes na cidade de Lisboa, tanto nos
pavimentos, a calçada portuguesa, como nos azulejos decorativos em
fachadas de prédios lisboetas. 
Desde os séculos XVI a XX que em Portugal se utilizam os padrões
geométricos na decoração arquitetónica, que se vai renovando
acompanhando os tempos.
As áreas da Matemática, Artes Visuais, História e Geografia complementam-
se observando-se a História de Portugal, nestes materiais ornamentais.
Pretendeu-se conhecer as isometrias que se encontram na cidade de Lisboa,
quais os padrões geométricos e os materiais mais utilizados.

Isometrias na nossa cidade 
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Cadeiras de baloiço

Fachada de um prédio em
Alfama - Isometrias:
Rotação, Translação,

Reflexão.

Calçada portuguesa, Arroios - 
 Isometrias: Rotação, reflexão

deslizante.

Com a utilização de molas de madeira e outros
materiais, os alunos do 6.º ano trabalharam
estruturas e movimento, na disciplina de
Educação Tecnológica.
Alegres cadeiras de baloiço foi o resultado final
do trabalho desenvolvido.



Love l' Amour 
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No dia de São Valentim, os alunos da PP
puderam celebrar e "gravar" o amor em
corações-cadeado.
Houve também chaves para encaixar nas
mensagens preferidas.
Em inglês, francês, português e até em
japonês, o Amor não deixou ninguém sem
palavras!

NascE com Afeto
De forma a assinalar o mês dos Afetos
nos recreios, das três escolas de 1.º
ciclo do Agrupamento, as crianças 
 foram convidadas a construir varas de
condão coração e quantos-queres das
emoções!
Estas iniciativas foram promovidas pelo
NascE - Núcleo de Animação
Sociocultural Escolar. 
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Os utentes da Sala de Artesanato e Artes Decorativas da Casa de São Vicente
enviaram um cartão de São Valentim para a turma do 9.º C. Os alunos responderam a
cada um, individualmente, e à sala em comum, sob a orientação da professora Susana
Lemos. 
De ambos os lados houve uma grande entrega e entusiasmo por este contacto e troca
de cartões, dando significado ao mês de fevereiro, como mês dos afetos. 
Na realização dos cartões também se contou com a participação de alguns alunos do
6.º A durante as aulas de EV do professor Pedro Ferreira . 
À casa de São Vicente, na pessoa da Dr.ª Ângela Barrocas o nosso agradecimento
por possibilitar uma atividade tão cheia de amor e partilha.

Cartões de São Valentim

Afetos na POM
Na Escola Professor Oliveira Marques os afetos
foram trabalhados. 
Todas as turmas construíram um coração com
palavras alusivas a sentimentos e emoções!
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Pequenos
grandes
artistas

Relacionado com o Domínio da
Educação Artística (Área de
conteúdo: Expressão e
Comunicação), os alunos do JI
Rosa Lobato Faria têm vindo a
desenvolver trabalhos inspirados
em alguns artistas plásticos como
Jackson Pollock, Wassily
Kandinsky e Piet Mondrian.
Procura-se, por um lado,
desenvolver competências ao
nível da expressão plástica e
técnicas de representação e, por
outro, conhecer artistas que são
importantes no campo das artes,
enquanto forma de expressão
cultural.

Erasmus+ é um programa da União Europeia nos domínios da educação,
formação, juventude e desporto, setores que contribuem para ajudar a enfrentar
os principais desafios até ao final da década. Procura trabalhar sempre valores de
justiça social, crescimento e inclusão.
No âmbito do projeto DigiXpression, a Escola Patrício Prazeres tem vindo a
realizar atividades, nomeadamente a criação de dois vídeos de apresentação da
nossa escola.
Poderás consultar os vídeos através dos seguintes links:

Vídeo 1- https://youtu.be/X-Xc2UAjTLc | Vídeo 2 - https://youtu.be/nt_Rk2ZKC8s

https://youtu.be/X-Xc2UAjTLc
https://youtu.be/nt_Rk2ZKC8s
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Nas aulas de EV de 2.º ciclo, os professores
Madalena Boléo e Pedro Ferreira
desenvolveram o tema "Desenho do Rosto", a
partir da estrutura como organizadora da
forma, tendo realizado uma pequena exposição
com trabalhos de alguns alunos.
Os alunos da turma do 6.ºA, a partir dos
desenhos de estudo do rosto, realizaram
alguns trabalhos fazendo a ligação entre a
Educação Visual e a Matemática. 
Aqui fica um pequeno exemplo, da exposição
subordinada ao tema "Isometrias na Natureza -
Rosto", orientada pelos professores Cláudia
Cordeiro e Pedro Ferreira.

Rostos 

Internet Segura
As crianças da escola Rosa Lobato Faria
beneficiaram de uma sessão de
esclarecimentos sobre a importância de
navegarmos pela internet de forma segura. 
Estas sessões foram promovidas pelo Plano
de Ação para a transição Digital do
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres.
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Auto da Barca do Inferno 
Os alunos do 9.º ano foram ver a peça
“Auto da Barca do Inferno” em Sacavém no
Colégio Pedro Arrupe, no dia 16 de
fevereiro.
A visita de estudo serviu para assistir ao
vivo à forma como os atores, a música, a
luz, o movimento e a dança servem para
criar um espetáculo mais atraente e
divertido. 

Foram a pé até Santa Apolónia onde
apanharam o comboio para Sacavém e
depois andaram um bocadinho até lá
chegarem. 
Estavam lá muitas outras escolas e
alunos.
Durante o espectáculo houve muitos risos
e palmas.
No fim todos receberam um cartão Yorn
para usar os 10 gigas na internet.
No regresso, uns voltaram com os
professores para a escola, mas a maioria
foi a pé até ao Centro Comercial Vasco
da Gama. Lá conviveram, almoçaram e
passearam junto ao rio. 

Texto elaborado pelos alunos do 9.ºB

Afetos na RLF

Também na escola Rosa Lobato Faria
os afetos foram abordados e ilustrados!
As crianças, da turma do 4.º C,
construíram um lindo painel em forma
de coração com muita alegria e
diversão!
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Desporto Escolar
Às quartas-feiras à tarde realizam-se
torneios Inter Turmas das diferentes
modalidades. Durante o 2.º período será a
modalidade de Basquetebol com as turmas
dos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos e Bola ao Capitão
do 5.º ano.
No dia 2 de fevereiro realizou-se a Formação
de Árbitros de Basquetebol onde estiveram
presentes 15 alunos das diferentes turmas
do 6.º ao 9.º anos de escolaridade.
Entretanto já se realizaram os Torneios Inter
Turmas do 9,º Ano, 5 x 5 (no dia 9 de
fevereiro), do 8,º Ano, 4 x 4 (no dia 16 de
fevereiro) e do 7,º Ano, 3 x 3 (no dia 23 de
fevereiro).
Foi bastante agradável ver a participação e a
alegria dos alunos envolvidos nos
respectivos torneios, assim como a ajuda
dada por outros alunos tanto na arbitragem
como nas funções de oficiais de mesa. Até
ao momento já tivemos 90 alunos envolvidos
nestas atividades.
Estas iniciativas visam oferecer uma
competição saudável e mais um momento
de atividade física, além das 3 aulas que os
alunos já têm semanalmente.

Curiosidade
Sabes que planta é esta?
A faveira (Vicia faba) pertence à família das
leguminosas e tem origem no Médio Oriente.
Chegou a Portugal pelo Norte de África. É uma
hortícola anual herbácea. Os caules são
quadrangulares, fortes e parcialmente ocos,
podendo atingir 120 cm de altura.
Estas plantas podem ser observada na escola
Rosa Lobato Faria. 
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Visita à Quinta Pedagógica 
No dia 16 de fevereiro, os alunos do CAA do 1.º Ciclo da Escola
Patrício Prazeres foram à Quinta Pedagógica dos Olivais.
Nesta visita guiada, pretendeu-se despertar a curiosidade e o
interesse pelas plantas de agricultura biológica.
Os alunos colaboraram numa atividade cheia de perfume e
aromas de ervas aromáticas, onde cavaram e peneiraram a
terra. Desplantaram, pequenos ramos de alecrim que trouxeram
para a escola, de forma a cuidarem e observarem o seu
crescimento.

Também os alunos do CAA dos 2.º e 3.º ciclos, foram à
Quinta Pedagógica dos Olivais, nos dias 15 e 23 de
fevereiro, desenvolver as atividades “Veterinário por
uma hora” e “O Ciclo do Pão”.
As visitas foram orientadas, repletas de aprendizagens,
vivências e partilhas.

Concurso
Nacional de

Leitura 
No passado dia 19 de fevereiro,
realizou-se a Prova Municipal do 15.º
Concurso Nacional de Leitura, no
Auditório da Biblioteca Orlando
Ribeiro. O nosso Agrupamento
participou nos três níveis de ensino.
O ator Duarte Silva, animou as
sessões com histórias muito
interessantes que envolveram
crianças e adultos num ambiente de
leitura oral sobre assuntos atuais.
Todos nos divertimos e aguardamos a
próxima edição com a Vossa
presença.
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Carnaval no AEPP 
O Carnaval foi celebrado nas três escolas do Agrupamento
de várias formas. 
Desde o embelezamento de portas, exposições de
máscaras, música e até nos disfarces, houve muita alegria
e diversão! 


