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Malagueira

Magustos no Agrupamento

Tradicionalmente, a comemoração do dia de S. Martinho na nossa escola pretende envolver o máximo de alunos em todas as
atividades e este ano não foi exceção. Basta consultar o programa delineado para comprovar esta evidência. As fotos também
revelam o ambiente festivo característico desde dia.

Senhora da Glória
No dia 11 de novembro os alunos da EB Senhora da Glória comemoraram o Dia de S. Martinho com a apresentação de
algumas canções e provérbios por parte de todas as turmas. Seguidamente, os alunos deliciaram-se com castanhas e
batatas assadas e conviveram no pátio da escola.



EB Vista Alegre
Foi extraordinário o Magusto na nossa escola! Houve
deliciosas castanhas cozidas e excelentes batatas-doces,
também cozidas. Cantámos lindas canções de
comemoração do Dia de São Martinho e brincámos
muito. Tínhamos visto e explorado a história do soldado
Martinho. Pintámos a sua lenda nas seis faces do cubo e
fizemos a sua representação tridimensional, incluindo
cavalinhos em cartão. Pesquisámos lengalengas, quadras
e adivinhas sobre o Magusto. Fizemos ainda cestinhas
coloridas, em tear de lã entrelaçada, onde depositámos
as castanhas. Para que tudo corresse bem (e correu),
elaborámos avisos e afixámos no pátio. Era necessário
lavar bem as mãos, antes de comer; deitar as cascas no
lixo; não desperdiçar comida; comer e só depois brincar;
e foi o que fizemos. 
 Para nosso contentamento, nessa tarde, fomos
brindados com um sol maravilhoso! Era de certeza o
verão de São Martinho! Adorámos as nossas atividades e
o nosso convívio. Para o ano há mais!
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Aprender em Comunidade
No dia 11 de novembro, o professor José Pacheco, inspirador da Escola da Ponte, em Portugal, bem como do Projeto
Âncora e do Instituto Gaia Escola, no Brasil, fez uma breve passagem pela escola sede do nosso Agrupamento, tendo
proferido uma breve conferência para alguns professores que se encontravam presentes na Biblioteca Escolar.

Histórias na biblioteca com a
escritora Mafalda Silva

No dia 11 de novembro de 2021, o Clube de Comunicação Social esteve presente
na biblioteca a ouvir e a entrevistar a escritora Mafalda Silva, cujos livros foram
ilustrados pela Ana Oliveira. 
 A escritora tem quatro livros. O livro que a escritora apresentou foi Os Salticos e
as Cenouras. As personagens principais do livro são o coelho, a rã, o cabrito, os
gatinhos e as formigas. Este livro foi lançado em março de 2017. O outro livro
chama-se Salpicos e a Surpresa e foi lançado em outubro de 2018. As
personagens principais deste livro são o papagaio, a ovelha, o burro, a raposa, o
coelho, o grilo, o pato e o salticos. 
 A escritora escreveu histórias para meninos de 2 a 12 anos. O último livro que a
escritora publicou foi lançado em setembro e destina-se a crianças e adolescentes,
dos 3 aos 16 anos.
 O Clube de Comunicação Social fez algumas perguntas à escritora, das quais
salientamos: “Quais são as inspirações para escrever?”. A resposta da escritora foi
que ela se inspira nas coisas que acontecem no dia a dia.

O Clube de Comunicação Social quer agradecer à escritora por ter estado hoje na
nossa biblioteca, para que as crianças conheçam melhor os seus livros.

Margarida Salvador e Leonor Leal do 8ºA
Joana Vieira, Caetana Tojo e Matilde Fialho do 6ºD 

Convite para a leitura
 No dia 11/11/2021, na escola Manuel Ferreira Patrício, tivemos a presença da
escritora Mafalda Silva que veio a convite da Assistente operacional Amélia
Candeias. Amélia trabalha na escola desde 2004, aproximadamente há 17 anos. A
sua função é manter a paz na escola, aprender e educar. Amélia disse que adora
este tipo de leitura, mesmo que seja para crianças, ela gosta e aprecia.

Carolina Santos, 6ºD



Ténis na escola
O nosso agrupamento estabeleceu um protocolo com o
Clube de Ténis de Évora, em parceria com Federação
Portuguesa de Ténis e a Associação de Ténis do Alentejo,
para a prática regular do ténis. Este protocolo envolve cerca
de 800 alunos do agrupamento, do 1º e 2º ciclos, que terão
durante o ano escolar a possibilidade de ter uma aula de
ténis semanal na escola, dada pelos técnicos do Clube de
Ténis de Évora.

A 1ª A.G.A
 

No dia 3 de novembro do corrente ano, aconteceu a 1ª A.G.A. (Assembleia
Geral de Alunos), na biblioteca da escola sede, com a presença de trinta e nove
alunos, delegados e subdelegados desde o 3º ano até ao 9ºano, das várias
escolas do agrupamento.
Foi um momento importante, porque nestas assembleias os alunos vão ter
oportunidade de representarem as suas turmas, poderem decidir e dar opinião
sobre assuntos importantes da vida da escola.
O Diretor do agrupamento abriu a reunião, as professoras da equipa que estão
a rever o regulamento interno, Maria da Conceição Piçarra e Maria de Fátima
Penderlico, ouviram e registaram as sugestões dos alunos presentes sobre os
seus direitos, deveres, faltas, comportamentos e atitudes, a professora Mª
Antónia Ferreira, enquanto coordenadora da estratégia da educação para a
cidadania, explicou como irão acontecer no futuro as A.G.A e tudo aquilo que
se pode fazer com a colaboração dos alunos.
Para terminar esta reunião, os alunos decidiram que estas assembleias irão
acontecer de dois em dois meses. Até à próxima reunião uma comissão de
onze delegados irá construir o regimento das A.G.A. 
A reunião terminou e os alunos ficaram contentes por serem ouvidos.
Estratégia de educação para a cidadania no agrupamento

Dia nacional da LGP
No dia 15 de novembro comemora-se o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa (LGP).
Esta língua é a forma de comunicação natural utilizada pelas pessoas Surdas Portuguesas e por todos
aqueles que se comunicam com estas. É produzida a partir de movimentos das mãos, do corpo e de
expressões faciais e a sua receção é visual.
 É dia de celebrar e de agradecer a todos os que defendem e valorizam esta língua e lutam pelo
bilinguismo efetivo para os Surdos. 



Resultado da Campanha de 
Recolha de Bens alimentares

Na sequência da comemoração do Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, na semana de
18 a 22 de Outubro, foi realizada uma Campanha de Recolha de bens alimentares não
perecíveis no nosso agrupamento, no âmbito do "Projeto pequenos gestos...Grandes Ações" da
disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Esta Ação uniu-se à Campanha Dar é Receber
do projeto PromoSaúde, no âmbito do Dia da Alimentação. 
Foram recolhidos cerca de 140 kg de alimentos que se destinaram às famílias mais carenciadas
dos alunos do nosso Agrupamento. Fizeram-se cabazes bem recheados, procurando ter em
conta, na sua elaboração, uma alimentação equilibrada.  
A professora e os alunos de EMRC agradecem a alunos, professores, técnicos e funcionários do
Agrupamento por terem participado na campanha/ação de recolha de alimentos não perecíveis.  
Agradecemos também a colaboração do PromoSaúde, da Equipa da Cidadania e da Equipa do
Espaço ComTacto.
Todos fazemos parte do problema, todos devemos ser parte da solução! 
Obrigada!

EMRC - "Projeto Pequenos Gestos...Grandes Ações"


