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Passeio Pedestre ao Aqueduto da Água de Prata

No passado dia 7 de dezembro, os meninos do jardim de infância da sala A da
Escola Básica Manuel Ferreira Patrício receberam a visita do ciclista João
Rodrigues, atleta da equipa W52 do FC Porto, que lhes veio oferecer duas
bicicletas. 
Perguntámos aos meninos sobre o que acharam da entrega das bicicletas. Todos
eles estavam radiantes, muito contentes e desejosos de experimentar o novo
brinquedo.
Ouve os nossos áudios com as entrevistas.

Os alunos do 8º D deslocaram-se, no dia 30 de novembro, juntamente com os
professores das disciplinas de Educação Física, Ciências Físico Naturais, História e
Geografia de Portugal e Inglês, ao Aqueduto da Água de Prata. O passeio pedestre
começou pelas 14h e 30 minutos e terminou às 17 horas com a chegada do grupo à
escola sede. Foi um passeio muito interessante, pela estrada de terra até à ponte
do cano.
Com uma paisagem deslumbrante e natural, tirámos fotos, descemos na parte baixa
do riacho e regressámos. Consideramos que este tipo de visitas é fundamental para
o nosso bem-estar, tanto físico como psicológico, para o convívio social entre
professores e alunos, assim como para mantermos o respeito pela Natureza.

Os alunos do 8º D

Vinda do ciclista João Rodrigues





Emrc - Banco alimentar contra a fome

CIDADANIA E MUNDO ATUAL

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" 

No passado dia 25 de
novembro, a nossa turma (CEF)
participou numa atividade
sobre o tema Namorar com
Fair Play, dinamizada pelo IPDJ
e alguns alunos da licenciatura
em Teatro da Universidade de
Évora que se deslocaram à
nossa escola. Esta iniciativa
teve como objetivo sensibilizar
para a prevenção e combate à
violência no namoro. Neste
sentido, fomos alertados para
as várias dimensões deste
fenómeno, nomeadamente as
consequências psicológicas,
tantas vezes ignoradas.

A violência psicológica,
exercida pelos agressores,
através das redes sociais e
atitudes de coação e controlo
(sobre os amigos, vestuário,
hábitos…) pela sua
invisibilidade e tolerância
social, assume contornos de
grande expressão e que
perduram na vida das vítimas.
Pelas instituições envolvidas e
pela importância do tema,
temos a expectativa que esta
mensagem e alerta cheguem a
todos, porque cabe a cada um
de nós fazer a diferença na
sua resolução.

Turma CEF



SESSÃO TEATRO INTERATIVO, DEBATE E
HISTÓRIA PESSOAL "RECUSO SER VÍTIMA"

De acordo com o plano de ação da estratégia de educação para a cidadania no
Agrupamento de Escolas Manuel  Ferrei ra Patr íc io,  o pol ivalente da escola sede do
agrupamento,  no dia 9 de dezembro,  foi  palco de duas sessões de apresentação,
representação e debate sobre a problemática da v iolência domést ica e no namoro,  de uma
forma at iva e assert iva.
In ic ialmente,  parecia uma contradição para as quatro turmas de 5º  e 7º  anos que ass ist i ram,
mas foi  importante fazer perceber que podemos agir  e podemos mudar a nossa v ida e o que
está ao nosso redor.  
A at i tude de v i t imização faz perdurar as histór ias e os padrões e faz-nos acreditar que é
uma infel ic idade e nada podemos fazer para solucionar ou terminar a s i tuação.
Através de vár ios recursos art íst icos e da histór ia na pr imeira pessoa,  Sí lv ia Abreu e a
Associação Tocar n ’Alma, a quem agradecemos,  levaram à nossa comunidade escolar um
despertar de consciências,  que foi  além desta temática.
Foi  um momento impressionante,  divert ido e inspirador,  onde se transmit iu também a
mensagem de que todos os sonhos são possíveis ,  que cada um pode cr iar  a sua real idade e
um mundo melhor.  E f inalmente…que só o amor e compaixão são a solução.
A Equipa da Cidadania agradece e dá os parabéns aos alunos das turmas part ic ipantes e
aos respetivos professores acompanhantes.
A part i r  de hoje vamos cr iar  um f inal  fel iz  e t ransmutar a v iolência!

A Equipa da Cidadania

CIDADANIA E MUNDO ATUAL



EB Cruz da Picada: Participação no primeiro
encontro Erasmos + Projeto Educarte " A

Identidade Europeia"

Nos passados dias 19 e 20 de
novembro realizou-se em
Madrid o primeiro encontro do
Projeto Educarte no qual a
nossa escola está a participar.
Falou-se de Identidade
Europeia, Arte, Direitos
Humanos, Exclusão Social,
Xenofobia, Intolerância...e
muitas outras coisas. Temas
acerca dos quais nunca é
demais falar!!! Falou-se de
Educação, de Partilha,de
Humanismo, de Emoções e
tantas outras coisas com que
os professores trabalham no
seu dia a dia ... 

Conhecemos a realidade de
outras escolas, trocámos
experiências com outros
professores e artistas de
Espanha, Bélgica, Itália,
Hungria e Suíça. Este é o
momento em que demos a
conhecer o nosso
Agrupamento de Escolas
Manuel Ferreira Patrício e a
nossa escola EB da Cruz da
Picada. Foi uma honra e um
prazer participar neste evento
com a Drª Isabel Bezelga e
com a nossa artista Gheysla
Nascimento.
Momento inesquecível!!!

Do velho se faz novo
O 8ºA, no âmbito da reciclagem consciente para um melhor futuro do nosso
planeta, resolveu fazer uma árvore de Natal com materiais reciclados. No dia 7 de
dezembro metemos mãos à obra na nossa sala 23 . Uma vez que temos estado a
trabalhar o texto de imprensa na disciplina de Português, utilizámos jornais velhos
e demos-lhe uma vida nova; na disciplina de Oferta Complementar elaborámos os
enfeites de Natal que colocámos na árvore e no quadro da nossa sala. Deste
modo, cada um de nós contribuiu com cinco minutos do seu tempo e o resultado
não poderia ser melhor.
O 8ºA deseja Boas festas e um Feliz Ano Novo a toda Comunidade Educativa!



MARIA JOÃO PAULINO

Atividades do C.A.A.

Nos dias 10 e 24 de novembro decorreram sessões de esclarecimento no Centro de
Apoio à Aprendizagem da Escola Manuel Ferreira Patrício. Estas formações tiveram
como dinamizadoras as enfermeiras Marina Alfaiate e Marta Soares da UCC de Évora,
com o objetivo de capacitar os docentes e Assistentes Operacionais, para melhor
intervir com os alunos com graves problemas de saúde e deficiência.
No dia 10, a formação intitulou-se " Cuidados à Pessoa com Alterações da Mobilidade".
No dia 24 a formação intitulou-se
"Alimentação por PEG, SNG, aspiração de secreções, asfixia e engasgamento." 
Estes encontros foram bastante esclarecedores e foram encerrados com um lanche
convívio informal.

A DEE

EB Cruz da Picada: Participação no primeiro
encontro Erasmos + Projeto Educarte " A
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O Professor de Educação Visual e
Tecnológica, José Chambel, todas as
semanas desenvolve atividades no CAA.
Os alunos gostam das atividades e do
Professor.

Foi adquirido equipamento para
os alunos do Centro de Apoio à
Aprendizagem da Escola MFP,
com o objetivo de melhorar as
suas necessidades tão
específicas. 
Com este equipamento estamos
a contribuir para melhorar o
bem-estar físico, emocional e
ambiental de todos.
Todos os Docentes e Assistentes
Operacionais receberam
formação sobre a utilização dos
equipamentos.

Atividades do C.A.A.
As atividades do Projeto do CAA " Os nossos Petiscos" continuam a dar "frutos"

bem gostosos.


