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Grécia Mobilidade Erasmus+
 No âmbito do projeto Erasmus + DigiXpression, um grupo de alunos
do 6.ºA e 6.ºC, acompanhados pelas docentes Madalena Boléo,
Lurdes Figueiredo e psicóloga Rute Almeida, participaram na
mobilidade à Grécia na cidade de Atenas entre os dias 21 a 25 de
novembro de 2022. Estiveram também presentes alunos e
professores da Áustria e de Espanha. Participaram nas atividades
organizadas pelos professores e alunos da escola Peristeriou-
ATHENS. As atividades foram diversas: Aulas colaborativas digitais,
jogos temáticos sobre direitos humanos e solidariedade, visitas a
museus e elaboração de uma sopa solidária. 
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No dia 15.12.2022, os alunos do 9.ºA, acompanhados pelas professoras
Ana Paula Santos e Lurdes Figueiredo, participaram na visita de estudo
ao Museu Calouste Gulbenkian “Descobrir a matemática no museu da
Gulbenkian”.
Visitaram as exposições: Arte egípcia, arte Greco-Romana, arte do
extremo oriente e arte europeia - relações matemáticas que estas
civilizações utilizaram no seu quotidiano, quer nas construções de
edifícios como em objetos. A evolução do conceito de número, as
quantidades, as pesagens, medições, relações de proporcionalidade, a
astronomia, os instrumentos utilizados, entre outros elementos que
fazem parte da história. A importância da matemática e a sua relevância
ao longo dos tempos na evolução do ser humano e das suas criações.

A Matemática está em todo lado. Até no
Museu!
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Mobilidade Luxemburgo
No âmbito do projeto Erasmus+ MOVE, o
Sr. Diretor do AEPP, Artur Ferreira, a
coordenadora de Projetos, Professora
Albertina Sousa e a coordenadora TEIP,
Professora Lurdes Figueiredo, participaram
num Job-shadowing no Lycée Athénée de
Luxembourg na cidade do Luxemburgo
durante três dias de visita ao Liceu e uma
escola do 1.º ciclo em Hesperange de 27 a
30 de novembro de 2022.                                

A delegação portuguesa foi recebida pela Prof.ª Coordenadora de
Programa ERASMUS+ e UNESCO, Nancy Janssen que nos
acompanhou durante toda a estadia. 
O  programa, muito bem planeado,  enriqueceu a aprendizagem e a
partilha de experiências entre todos os intervenientes.

No site do Lycée Athénée de Luxembourg podem ler a notícia acerca
da nossa visita https://www.al.lu/fr                                                        

https://www.al.lu/fr
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O AEPP renovou, em janeiro, o Selo
de Segurança Digital Bronze até
2024.
O Selo de Segurança Digital
(eSafety Label) visa ajudar as
escolas a avaliarem a sua
abordagem à segurança digital afim
de poderem assegurar o ambiente
mais seguro possível para os seus
alunos. Para a sua obtenção foi feita
a verificação sobre a existência de
sistemas de proteção de dados e
políticas de gestão da segurança
informática do Agrupamento.                               

eSafety label

Concurso - Cria um logótipo para a Rádio PP

Usa a tua criatividade e
participa.
Tens até 31 de março.
Mãos à obra!                       
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Nas turmas do 8.º B, C e D implementou-
se, durante o primeiro período, o Projeto
“Célula, unidade básica da vida”. Uma 
 parceria com os docentes Catarina
Moreira e Pedro Ferreira de Ciências
Naturais e do Projeto Artístico do AEPP,
respetivamente. 
Consistiu na representação de células
em três e duas dimensões com recurso a
materiais do quotidiano e com promoção
à reutilização e sustentabilidade. Este 
 trabalho teve como principal objetivo
cativar os alunos para a ciência de um
modo mais lúdico e ter em conta a
multiculturalidade do nosso agrupamento
de escolas. Os trabalhos foram expostos
no átrio da escola sede no início deste
segundo período.

Célula, Unidade Básica da Vida



Nos dias 5 e 6 de janeiro de 2023, na
Biblioteca da Escola Patrício Prazeres,
realizou-se a formação prática presencial
do Projeto "Academia Líderes Ubuntu".
Estiveram presentes 6 elementos do
Agrupamento. Esta formação pretendeu
preparar as docentes e não docentes
para a realização da Semana Ubuntu. A
semana Ubuntu será realizada em
calendário a definir e terá a duração de 5
dias, com a participação de um grupo
entre 20 a 30 alunos do 3º ciclo do AEPP. 

UBUNTU
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Campanha Natal Solidário! 
O Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres realizou, pelo seu terceiro ano
consecutivo, a campanha de recolha de alimentos. Um pequeno contributo às
famílias dos nossos alunos já que a sociedade civil não consegue dar
resposta aos crescentes pedidos de ajuda alimentar.
 Apelámos ao espírito da partilha, da entreajuda e da solidariedade,
sentimentos que nesta quadra ganham uma outra dimensão.   É importante
transformar o Natal daqueles que nos são mais próximos e que mais
precisam - as nossas crianças, os nossos jovens e as suas famílias.
Contactamos entidades externas, como a Delta Cafés, Jerónimo Martins,
Junta de Freguesia de São Vicente e a Creche da Graça que nos apoiaram
doando bens alimentares e brinquedos. 
Foi um Natal mais rico para as 20 famílias que conseguimos apoiar. 
Agradecemos a colaboração da direção, dos serviços técnico pedagógicos e
da coordenadora da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento!  

Um Bem haja! 
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A assistente social, Cátia Conde, candidatou o AEPP à 4.ª Edição do
programa do Selo Protetor das Crianças da Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), em julho de 2022.
No dia 4 de novembro, a CNPDPCJ, através do seu júri, notificou o AEPP com
a atribuição do Selo Protetor. Este Selo confere um grande prestígio e, em
simultâneo, uma responsabilidade acrescida na salvaguarda dos direitos das
crianças e jovens. Reconhece  às entidades e a toda a comunidade educativa,
um papel privilegiado na disseminação de boas práticas de promoção dos
Direitos Humanos da Criança, numa ótica de inovação e desenvolvimento de
uma cultura colaborativa e preventiva.
Em fevereiro de 2023 iremos receber formalmente o Selo Protetor, numa
cerimónia presencial, em local a designar.

Selo Protetor 
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CAF - LGC
O Centro de Apoio à Família tem como objetivo principal criar e promover o
bem estar das crianças. 
O Lisboa Ginásio Clube promove, em parceria com a escola, um projeto
dedicado às crianças, tendo em conta as suas aptidões e capacidades.

Uma pequena amostra de como nos divertimos no CAF!



A nossa maior flor do Mundo
No âmbito do projeto ”Um livro para Ti...” da turma do
3º B da Escola Professor Oliveira Marques, em
articulação com o projeto da Biblioteca do AEPP -
Centenário do Escritor José Saramago, os alunos
foram desafiados pela Professora Cláudia Lopes,
após a leitura da obra “A maior flor do Mundo”, a
construir a maquete de “A nossa maior flor do Mundo”
a partir do texto coletivo que criaram.
Este projeto articulou diferentes conteúdos das várias
áreas disciplinares e de Cidadania e
Desenvolvimento. Utilizou a Declaração Universal dos
Direitos das Crianças como o pilar/caule para suster a
nossa planta.
O resultado final, foi divulgado à comunidade
Educativa no dia 16-12-22, e encontra-se na
exposição da Biblioteca do AEPP. Os alunos
apresentaram uma dança “À volta do Pinheiro de
Natal” com a respetiva música, acompanhada pela
lembrança construída em sala de aula para as
famílias. 
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Para colmatar a atividade os alunos escutaram a leitura do
livro “O Pai Natal Guloso” dinamizada pela biblioteca.

Notícia e trabalho realizado por a turma 3ºB EBPOM.


