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Para ajudar o povo ucraniano, a nossa escola organizou a
recolha de roupa, bens alimentares, médicos, entre outros.
À volta da escola fez-se um cordão humano.

Dar voz à solidariedade
pelos mais frágeis
No âmbito do convite endereçado ao Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira
Patrício pelo Observatório Internacional dos Direitos Humanos, com o objetivo
de desenvolver uma iniciativa em prol do bem comum que visa contribuir para a
Erradicação da Extrema Pobreza e da Fome, apoiar o doente e promover a Paz
universal através da aplicação de diferentes metodologias, ajudando, também,
na reconciliação fraternal entre os povos, vimos por este meio enviar um registo
audiovisual a dar conhecimento do magnífico trabalho desenvolvido com a
colaboração das disciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica, da
Estratégia da Educação para a Cidadania e da Equipa Multidisciplinar do Espaço
ComTacto e que contou com a colaboração da Comunidade Educativa e Escolar.
Agradecemos também ao clube da Comunicação Social e ao Curso CEF de
Fotografia pelo vídeo que conjuntamente foi produzido.
No âmbito desta iniciativa, foi realizada uma atividade de recolha de alimentos
não perecíveis. Desta recolha resultaram 650 Kg de alimentos que nos
permitiram atribuir 39 cabazes bem recheados, elaborados pelos alunos
voluntários desta escola numa ação solidária, no âmbito da cidadania, a atribuir
às famílias mais carenciadas do Agrupamento.
Foi com Solidariedade e carinho que esta ação, reflexo da mobilização da
comunidade educativa, nomeadamente dos professores, alunos, famílias e
outras instituições, em prol dos que mais precisam, se desenvolveu
A partilha, a solidariedade e a cidadania estiveram sempre presentes e
iluminaram este Natal que foi de esperança para muitas famílias deste
agrupamento, onde se procurou envolver toda a comunidade educativa e
escolar na mesma missão, princípios e valores no âmbito dos seus projetos
educativos.
Espaço ComTacto

EDITORIAL
Parece-nos que o nosso planeta saiu do seu estável eixo e começou a
girar mais depressa do que seria suposto. Tudo acontece tão
rapidamente! Ontem era setembro e hoje já estamos em junho!
Como é possível? A explicação é simples: estamos muito
empenhados nas nossas funções e tarefas; as atividades proliferam;
os projetos, cada vez mais aliciantes, motivam-nos a querer “fazer
parte” de toda esta agitação. Cansaço? Não! Então se o provérbio nos
grita que “quem corre por gosto, não cansa”! É aí que reside a
resiliência de toda a comunidade escolar (alunos, professores,
técnicos especializados, pessoal não docente…): a entrega por
vocação!

Como diz o grande poeta Fernando Pessoa “Deus quer, o Homem
sonha, a obra nasce”! Este ano o CCS quis fazer notícia de todas as
atividades que chegaram até nós, por mail ou informalmente. Todas
foram assunto para as nossas oito newsletters e fermento para as
nossas redes sociais! E como estas cresceram! Os vídeos para os LCD
também fazem fila, esperando a sua oportunidade de informar e
mostrar o que de melhor se faz no nosso Agrupamento.
Começámos um caminho que muito nos entusiasma! É para fazer
uma paragem? Certo! Que seja reparadora de forças e boas energias!
Boas férias e até setembro!
A Equipa CCS

CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA
ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Os alunos, professores e técnicos do nosso agrupamento,

A professora e alunos de EMRC agradecem a colaboração

no dia 18 de outubro, uniram-se à disciplina de EMRC com

da Equipa da Cidadania e da Equipa do Espaço ComTacto,

o "Projeto Pequenos Gestos...Grandes Ações", para celebrar

a participação dos alunos, professores, técnicos e em

o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza (17 de

especial dos alunos e professores do 1º ciclo que aderiram

outubro), tendo sido desafiados a vestir uma blusa branca e

em massa ao convite, assim como à turma do 6ºB e sua

a levantar os braços ou dando as mãos, em determinado

diretora de turma.

momento, de forma a lembrar a todos que temos uma
oportunidade para pensar e agir de modo diferente. Todos
fazemos parte do problema, todos devemos ser parte da
solução!

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.

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

Histórias na biblioteca com
a escritora Mafalda Silva
No dia 11 de novembro de 2021, o

A escritora escreveu histórias para

Clube

Social

meninos de 2 a 12 anos. O último

esteve presente na biblioteca a

livro que a escritora publicou foi

ouvir e a entrevistar a escritora

lançado em setembro e destina-se

Mafalda Silva, cujos livros foram

a crianças e adolescentes, dos 3 aos

ilustrados pela Ana Oliveira.

16 anos.

de

Comunicação

A escritora tem quatro livros. O

O Clube de Comunicação Social

livro que a escritora apresentou foi

fez algumas perguntas à escritora,

Os Salticos e as Cenouras. As

das quais salientamos: “Quais são as

personagens principais do livro são

inspirações

o

os

resposta da escritora foi que ela se

gatinhos e as formigas. Este livro

inspira nas coisas que acontecem

foi lançado em março de 2017. O

no dia a dia.

outro livro chama-se Salpicos e a

O Clube de Comunicação Social

Surpresa e foi lançado em outubro

quer agradecer à escritora por ter

de 2018. As personagens principais

estado hoje na nossa biblioteca,

deste livro são o papagaio, a

para que as crianças conheçam

ovelha, o burro, a raposa, o coelho,

melhor os seus livros.

coelho,

a

rã,

o

cabrito,

para

escrever?”.

A

o grilo, o pato e o salticos.
Margarida Salvador e Leonor Leal
do 8ºA
Joana Vieira, Caetana Tojo e
Matilde Fialho do 6ºD

A 1ª A.G.A
No dia 3 de novembro do corrente ano,

alunos presentes sobre os seus direitos e

decidiram que estas assembleias irão

aconteceu a 1ª A.G.A. (Assembleia Geral de

deveres,

e

acontecer de dois em dois meses. Até

Alunos), na biblioteca da escola sede, com

atitudes, a professora Mª Antónia Ferreira,

à próxima reunião uma comissão de

a

alunos,

enquanto coordenadora da estratégia da

onze

delegados e subdelegados desde o 3º ano

educação para a cidadania, explicou como

regimento das A.G.A.

até

irão acontecer no futuro as A.G.A e tudo

A reunião terminou e os alunos

aquilo

ficaram contentes por serem ouvidos.

presença

ao

de

9ºano,

trinta

das

e

várias

nove

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

faltas,

que

se

comportamentos

pode

fazer

com

a

delegados

de

irá

construir

colaboração dos alunos.

Estratégia

educação

Para terminar esta reunião, os alunos

cidadania no agrupamento.

para

o

a

Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício
festejou o Dia do Agrupamento
no dia 19 de novembro
No passado dia 19 de novembro na nossa escola, Manuel

Foi hasteada a nova bandeira Eco-Escolas atribuída à escola

Ferreira Patrício, foi celebrado o dia do agrupamento.

pelo desempenho no ano anterior.

Ocorreram várias atividades e homenagens ao patrono.

Também foram cantados os parabéns ao Agrupamento. No

A manhã começou com o cante alentejano e dança dos alunos

palco encontrava-se o bolo, os apresentadores e a direção.

do pré-escolar. Existiram várias exposições, nomeadamente na

Foram entregues os diplomas de mérito e excelência aos

biblioteca

alunos do 1º ciclo.

escolar,

onde

estavam

expostas

fotografias,

fotografadas pelos alunos do CEF, e ainda ao longo dos

Durante a tarde foram realizados jogos tradicionais e o torneio

corredores. Foi apresentado também um vídeo com os

de Badminton onde houve a participação de vários alunos.

testemunhos de antigos alunos que frequentaram a escola.

Às 16h realizou-se a cerimónia de entrega dos diplomas e

No exterior encontravam-se diversas atrações, a “Aldeia das

medalhas de mérito e excelência aos alunos de 2º e 3º ciclos.

Pedras” feita pelos alunos de EMRC e biblioteca e o relógio de

Houve muita alegria no grande dia! Parabéns ao agrupamento.

Sol pela turma 7ºA.
Aos profissionais docentes e não docentes que se reformaram

Feito pelas alunas: Helena Santos, Joana Vieira, Margarida

foram oferecidos presentes como agradecimento pela sua

Meca e Sofia Bravo.

entrega à escola.

BOM PORTUGUÊS
Vamos descobrir se os nossos colegas
comunicam em bom Português!!

A frase:
Primeira opção: Houve baile no dia da festa- 12 respostas
Segunda opção: Ouve baile no dia da festa- 2 respostas

houve/ouve
"Houve baile no dia da festa." ou "Ouve baile no dia da festa."
A forma correta é houve, que corresponde à terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo do verbo
haver, aqui usado com sentido de “acontecer”. Ouve é uma forma do verbo ouvir e significa “escutar”.

A frase:
Primeira opção: Os jovens sofrem com 0 acne-13 respostas
Segunda opção: Os jovens sofrem com a acne- 5 respostas

a acne/o acne
"Os jovens sofrem com a acne." ou "Os jovens sofrem com o acne."
A forma correta é a acne. Acne provém da forma feminina grega ákhné e o género feminino mantém-se
em português. O termo designa uma doença de pele que provoca o aparecimento de borbulhas e
espinhas.

EMRC - Banco alimentar contra a fome
Os alunos e professora de EMRC do nosso
agrupamento, no dia 27 de novembro,
através do "Projeto Pequenos Gestos...
Grandes

Ações",

participaram

como

voluntário na campanha de recolha de
alimentos nos supermercados, do Banco
Alimentar Contra a Fome.
Foi também graças aos nossos alunos voluntários,
entre os mais de 2000 voluntários e a todos os que
doaram alimentos, que foram recolhidas cerca de
40 toneladas de alimentos para o Banco Alimentar
Contra a Fome de Évora.
Todos fazemos parte do problema, todos devemos
ser parte da solução!

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

Notícias da Cidadania
Com o objetivo de dar a conhecer muitos dos projetos que estão a ser desenvolvidos
no agrupamento, no âmbito da cidadania, ficam aqui alguns registos:
2ª Assembleia geral de alunos, onde foi debatida a

Todos

podem

participar:

crianças,

funcionários

criação de projetos pensados pelos alunos para

professores.

desenvolver no próximo ano letivo.

Há papéis cortados e colados na parede do painel bem

Os meninos do pré-escolar da Manuel Ferreira Patrício

como canetas.

estão a construir um painel junto ao jardim de infância

Basta pensar e participar, porque é uma das formas de

sobre as eleições legislativas. Esse painel tem uma

exercermos a cidadania”

pergunta: "O que farias se fosses eleito(a)?", ..."Pelo
Planeta", "Pelas cidades", "Pelas crianças" .

A coordenadora do Pré-escolar: Isabel Melo

e

Notícias da Cidadania

Somos o que comemos
Os alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem da
escola MFP participaram no concurso " Somos o que
comemos",

integrado

na

comemoração

do

Dia

Mundial da Alimentação.

Dia Mundial da Poesia e da Árvore
21 de Março

DIA MUNDIAL DA POESIA
Dia 21 de março celebra-se o dia mundial da poesia.
Esta celebração foi criada na 30ª conferência geral da
UNESCO, no dia 16 de novembro de 1999.
O objetivo deste dia é incentivar o gosto pela
literatura, poesia, escrita e leitura.
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
Também neste dia é celebrado o dia mundial da
árvore em Portugal.
A primeira celebração foi no Seixal a 21 de março de
1907. Neste dia são plantadas árvores para
comemorar, ajudar e preservar a natureza

COMEMORAÇÃO DO
“DIA ECO ESCOLA”
No dia 21 de março (Dia da Árvore) comemorouse o "Dia Eco Escola" com algumas atividades,
das quais destacamos:
Distribuição de cartazes nas imediações da
escola sobre a recolha de alguns materiais na
escola sede (7º C);
Colocação de eco códigos nalguns espaços
da escola (6º E, 7º B);
Recolha de material: pilhas, lâmpadas, rolhas,
cápsulas, tampinhas... (comunidade escolar)
Construção e colocação de “Hotel de insetos”

Foto 1 – Colocação de
eco códigos

Foto 2 - Recolha de materiais
(cápsulas de café)

(4º A, 5º E);
Plantação de sobreiros (5º E, 6º E...)
Inicio da plantação de hortícolas na Horta
Biológica ( várias turmas do 1º e 2º ciclo).
No dia 22 de março, “Dia Mundial da Água”,
estava

ainda

prevista

a

participação

nas

atividades dinamizadas pela Junta de Freguesia.
Por

razões

climatéricas,

as

atividades

relacionadas com a plantação de sobreiros e
culturas hortícolas tiveram de ser adiadas, mas já
foram realizadas com a colaboração de alunos,

Foto 3 - Plantação de sobreiros

Foto 4 - Plantação de culturas
hortícolas

professores, Câmara e Rotary clube de Évora, que
gentilmente

nos

ofereceu

50

sobreiros

/azinheiras.
E... Já agora gostaríamos de vos propor um
desafio:
No mês de março verificou–se um grande
aumento no consumo de papel na reprografia,
tendo sido o 2º mês com maior gasto de papel
(25000 folhas).
Vamos todos tentar arranjar alternativas para
diminuirmos o consumo, pode ser?!

Foto 5 e 6 - Plantação de sobreiros oferecidos pelo
Rotary Clube de Évora

Foto 7 e 8 – Construção de Hotel de Insetos

Feira do livro
Finalmente a Feira do Livro voltou à nossa cidade e nós fomos lá! É
tão bom circular entre livros, manusear e ler pequenos excertos!
Ouvimos leituras cruzadas de textos de José Saramago, em
português e espanhol.

Ficha Técnica: Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora; CCS (Clube de Comunicação Social):
Coordenadora – Fátima Mouquinho Penderlico; Equipa Docente CCS – Carla Ramos, Dulce Marchão, Fernanda
Alves, Mª Angélica Manoel, Patrícia Viegas e Patrícia Luís; Alunos membros do CCS.

