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Desporto Escolar

No meu primeiro dia de aulas conheci a turma, as salas e também alguns
professores.
A escola eu já conhecia, claro, apenas subi para o 4.º piso que eu já
visitara nas aulas de TIC do 6.º ano.
A minha impressão da turma foi “ parecem fixes” e com o desenrolar da
semana apercebi-me que assim era. Os meus novos colegas são
divertidos, engraçados e simpáticos. Não tenho nada a reclamar.
O horário é justo, eu já esperava ficar até mais tarde na escola porque,
como dizem, quantos mais anos passamos mais responsabilidades temos.
Para além de mantermos as notas, devemos subi-las, ou seja,
esforçarmo-nos ainda mais. Eu acho que devemos estudar muito, mas
também nos devemos divertir.
O tempo de intervalo foi aumentado. Uma mudança fantástica na minha
opinião. Agora dá para fazer muitas mais coisas, que antes não
conseguíamos fazer.
Em resumo: foi um bom dia de aulas.
                                                                 Camila Fonseca 7.ºA
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1.º dia de aulas no 7.ºano

Tal como nos anteriores anos, também
neste vamos ter Desporto Escolar.
Para participar fala com @ teu
professor@ para receberes a ficha de
inscrição que deve voltar assinada pelo
Encarregado de Educação.
As modalidades deste ano são o
Basquetebol, o Voleibol e o Badminton
que no ano passado arrecadou muitas
medalhas. Inscreve-te. Nunca é tarde
para começar a fazer exercício físico.
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Quadro de Excelência

Aqui ficam os nomes e os Parabéns a todos os alunos, que em 2021-2022,
se esforçaram e trabalharam e assim integraram o Quadro de Excelência.
Esperamos que neste ano que agora se inicia o grupo de alunos
excelentes cresça e nos deixe a todos ainda mais orgulhosos.

2.º Ciclo

5ºA – Yashfa Noor
5ºB – Sandro Fialho
         Salvador Almeida
         João Pedro Fernandes
         Lívia Spiguel
5ºC – João Lopes Onofre
5ºD – Rodrigo Belo
          Alícia Gomes
6ºA – Afonso Borges Pinho
6ºB – Nikhil Sandhu
          Daniela Jacinto
          Ronald Silva
          Diogo Pereira
          Jahin Ahmed 
6ºC – Devid Santos
          Prashant Thapa
6ºD – Camila Fonseca
           Inês Pinho
           Miguel Budeanu
           Xinyi Dong

3.º Ciclo
7ºA – Rita Castelo
          Leonor Azevedo
          Diogo Neves 
          Tomás Brito
          Sérgio de Sousa
7ºC – Rodrigo Matos
8ºA – Bianca Rego
8ºB – Inês Moura Cristina
8ºD – Aarzoo Patel
          Júlia Starjynska
9ºA – Anbang Gong
          Dingguo Gong 
          Rita Oliveira
          Maria Cidade
9ºB – Mariana Pinheiro 
         Lara Rosa
         Catarina Cardoso
9ºC – Fátima Batista
         Ana Carolina Simplício
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Onde te levam as tuas asas?
Where do your wings take you?

Todos os alunos do Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres,
trabalharam para criar este lindo homem pássaro que se encontra à
entrada da Escola Sede.
Recortaram pequenas penas onde escreveram ou pintaram desenhos
sobre as suas expetativas para este novo ano letivo.
Deste modo temos uma grande quantidade de destinos onde as nossas
asas nos podem levar.
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Clube da Música
Para libertares a música que há em ti,
insreve-te neste clube para cantar ou
tocar algum instrumento. Mesmo que já
não tenhas Educação Musical, dirige-te
num intervalo à Sala de Música junto ao
Bar. Aí receberás informações e ficha de
inscrição com os professores de
Educação Musical Novidade na Escola

Multimédia 
 O clube de Multimédia propõe
ensinar a fazer pequenos
videos. Junta as imagens às
tuas músicas preferidas e cria
os teus vídeos. Fala com o
professor de Música. Quem
sabe se algum dia farás disso o
teu hobby ou a tua profissão.
Fala com os professores de
Educação Musical.

 Tal como nos outros anos vai
haver música nos intervalos. Se
já pertenceste ou queres vir a
participar neste clube fala com
os professores de Educação
Musical.

Clube de Rádio
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A passagem do 4.º para o 5.º ano é difícil.
Os alunos perdem os professores titulares e passam a ter muitas
disciplinas e professores. Por vezes também mudam das escolas de 1.º
ciclo para a Escola Básica Patrício Prazeres.
Os alunos do 8.ºD foram fazer entrevistas a alunos que vieram de novo
para a nossa Sede.

Qual é o teu nome e idade?
Gostas desta escola?
Qual é a tua discipina
favorita?
Já leste o Jornal Milfolhas da
PP?

Chamo-me Maria Beatriz e
tenho 10 anos.
Gosto desta escola porque é
maior que a minha escola
antiga.
Até agora gosto de todas as
disciplinas.
Eu já conheço o jornal Milfolhas
da PP.
                   Beatriz e Bruna

Chamo-me Miriam e tenho 
11 anos.
Gosto mais ou menos desta
escola porque roubam comida,
gozam comigo e quase ia
caindo de patins porque me
empurraram
A minha disciplina favorita é
Educação Física porque gosto
de fazer desporto. Nunca ouvi
falar do jornal da escola.  
                     Tomé e Ângela

Entrevistas aos alunos do 5.º ano

Chamo-me Caio e tenho 11 anos.
Gosto desta escola porque é grande e
podemos deixar comida no prato.
A minha disciplina preferida é Educação
Física porque podemos jogar futebol.
Nunca li o jornal Milfolhas da PP.
                                 Tomé e Ângela
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Durante 2ª semana de aulas, na disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento realizaram-se,  as Eleições para Delegados e
Sub-delegados de Turma.
Esta  atividade foi feita segundo todas as normas de
participação democrática.
Os votos recolhidos foram abertos e mostrados à respetiva
turma enquanto se escrevia os resultados no quadro.

 Eleição dos Delegados de Turma

7º. C em ação

ERASMUS +
Entre os dias 27 e 30 de setembro um grupo de professoras do nosso
agrupamento visitou uma escola em Viena, Áustria, no âmbito do projeto
Erasmus+ DigiExpression. Esta visita, na modalidade de Job
Shadowing, proporcionou momentos de aprendizagem e partilha de
boas práticas.
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Os alunos do 8º.D em silêncio e concentrados a ler diferentes tipos de
Diários durante a aula de Oferta Curricular.

Livro à Mão

O Outono já chegou...

Os alunos do 2º. Ciclo e os das turmas
7º. A e B deram as boas-vindas ao
Outono com uma árvore despida que
posteriormente cobriram com folhas
recortadas, pintadas e coladas.


