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25 de Abril

Todos os anos, os nossos professores nos sensibilizam
sobre o 25 de abril, pois trata-se de uma das datas mais

importantes da nossa História. Representa o fim da
ditadura e o início de uma vida em liberdade e

democracia! Viva o 25 de abril!



COMEMORAÇÃO DO
 “DIA ECO ESCOLA”

 
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” (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 21 de março (Dia da Árvore) comemorou-se o "Dia Eco Escola" com algumas
atividades, das quais destacamos:

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, 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 1 – Colocação de eco códigos Foto 2 - Recolha de materiais (cápsulas de café)



Foto 3 - Plantação de sobreiros Foto 4 - Plantação de culturas hortícolas

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

Foto 7 e 8 – Construção de Hotel de Insetos



surpresa de páscoa na 
 escola vista alegre

Para surpresa dos filhos, as mães vieram à escola! 
Com adereços e guarda-roupa cativante e apropriado
às personagens, as mães do 4ªAno apresentaram a
peça “O Coelhinho Branco”. Foi extraordinário! Os olhos
dos alunos deliciavam-se com a história e com as
personagens dinâmicas e alegres. Era o orgulho total
nas mães, que mereceram, no final, muitas e sonantes
palminhas. Seguiu-se uma caça aos ovos de chocolate
pelo pátio da escola, por equipas. 



surpresa de páscoa na 
 escola vista alegre

Cada equipa com a sua cor: verde, azul, rosa e
amarelo; e com o seu nome: “Ovos de chocolate”,
“Feliz Páscoa”, “Chocolate” e “Operação Ovo”. Por fim,
as mães ainda ofereceram um saquinho com chocolates
e gomas a cada aluno. Tudo terminou com um
agradável convívio.
Foi muito bom! Agradecemos a dedicação e o empenho
das mães que proporcionaram esta fantástica surpresa.



COMEMORAÇÃO DO
DIA MUNDIAL DA

CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO
2 DE ABRIL 2022

“A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e
não com as igualdades.”

Foi celebrado no dia 4 de abril, o “Dia Mundial da Consciencialização do Autismo”,
com a turma do 5ºB, numa perspetiva de articulação interdisciplinar, com o
objetivo de dinamizar atividades no âmbito da comemoração/sensibilização deste
dia. As atividades foram a visualização de vídeos explicativos, panfletos,
passatempos, lanternas azuis e atividades de pintura/colagens alusivas ao tema,
para a construção de um cartaz como produto final, para exposição na Biblioteca
Escolar.
Estas atividades são muito importantes e essenciais para o desenvolvimento dos
alunos, para que estes saibam conviver com a DIFERENÇA e aprender com ela.

5º B da E.B. Manuel Ferreira Patrício – Évora.



COMEMORAÇÃO DO
DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO 

2 DE ABRIL 2022
 



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.



No dia 6 de abril de 2022 os alunos participaram na primeira feira da

Ciência que foi cooorganizada pela Associação de Moradores da

Malagueira e Horta das Figueiras e dinamizada pelo centro de Ciência

Viva de Estremoz, junto ao lago da Malagueira.

Os alunos participaram nas diferentes workshops de acordo com os

anos de escolaridade, abrangendo várias temáticas, tais como:

Circulação sanguínea; do fecho dos oceanos às cadeiras de

montanhas... passando pelo ciclo das rochas e Transmissão de uma

caraterística hereditária.

O evento teve como objetivo contribuir para a literacia científica e

tecnológica dos alunos proporcionando ambientes formais e não

formais de aprendizagem que estimulem o entusiasmo pela ciência.

Os alunos participaram de forma ativa e dinâmica e consideraram esta

atividade muito interessante.

OS ALUNOS DA ESCOLA MANUEL
FERREIRA PATRÍCIO PARTICIPAM
NA PRIMEIRA FEIRA DA CIÊNCIA



História dos surdos em Portugal


