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EXPOSIÇÃO DO
PRÉ-ESCOLAR NA

FUNDAÇÃO
EUGÉNIO DE

ALMEIDA

 Decorreu na Fundação

Eugénio de Almeida uma

exposição de esculturas dos

meninos da sala A do jardim

de infância Manuel Ferreira

Patrício. Pretendeu-se

promover a participação das

crianças em espaço público.

Esteve patente até ao dia 4

de maio e foi o resultado de

um projeto de produção

artística realizado em

cooperação.

 Foi um sucesso e fez a

alegria de todos os que a

visitaram: crianças, famílias e

público em geral. A repetir!



ILUSTRAR COM DANUTA

No passado dia 5 de maio, a turma do 7ºA deslocou-se até à Escola Básica André de Resende para participar

num workshop de ilustração.

A iniciativa surgiu a propósito do lançamento do livro Azul do meu coração, de Isabel Rodrigues Bravo, que

conta com ilustrações de Danuta. Após a leitura de alguns excertos da obra, Danuta lançou um desafio aos

alunos presentes: criar algumas ilustrações, que estivessem relacionadas com o universo da obra. Os

resultados, segundo a ilustradora, revelaram grande criatividade. 

Azul do meu coração é uma obra que se encontra na nossa Biblioteca Escolar e que nos fala da criação do

mundo.

Os alunos do 7ºA

DIA DA EUROPA
No passado dia 9 de maio, os alunos

do Clube Europeu tiveram a

oportunidade de

participar nas atividades

comemorativas do Dia da Europa, que

decorreram no Jardim

Público de Évora, a convite da

Representação da Comissão Europeia

em Portugal e do

Centro Europe Direct - Alentejo

Central e Litoral.

O dia iniciou-se com o encontro de

Clubes Europeus de diversos

agrupamentos de

escolas do Alentejo. Os alunos do

Clube Europeu do nosso agrupamento

criaram um

mural, alusivo ao tema dos valores da

União Europeia, em estreita

colaboração com o

Clube Europeu do Agrupamento de

Escolas de Cuba.

No período da tarde participaram

num debate entre alunos e a

Comissária Europeia

Elisa Ferreira, a quem colocaram

uma questão ligada à temática do

encontro.

Do resumo deste dia salienta-se a

excelente colaboração com os

colegas de Cuba e o

intercâmbio com alunos de

outros clubes europeus do

Alentejo. O momento alto fica

ligado à oportunidade de se

fazerem ouvir relativamente ao

papel da sua geração no

futuro dos valores comuns da

União Europeia.



EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS NA
BIBLIOTECA

PAINEL DE PINTURA PIEF 21-22

Os alunos do PIEF, na senda do trabalho que têm vindo a desenvolver na área da pintura,

realizaram um painel de grande escala, onde celebraram de forma simbólica o espírito da

turma de 21-22. Já está exposto à comunidade. A não perder!

Está ainda patente na biblioteca da escola

sede do agrupamento uma exposição de

pintura sobre tela intitulada "Aos nossos

olhos", realizada pelos alunos do PIEF, no

Âmbito da Educação Artística e Visual, que

reúne um conjunto de trabalhos de

temática livre sugerida pelos próprios. De

enaltecer a participação e a capacidade

demonstrada, reveladoras de que o esforço

e o empenho dão frutos. 



EXPOSIÇÃO DE MANDALAS

Alunos de vários ciclos e percursos da AEMFP, no âmbito das disciplinas de Expressões, realizaram

Mandalas que foram reunidas num grande painel em exposição na parede exterior da escola. São

mais de 140 desenhos de cores e padrões diversificados representativos da multiplicidade criativa da

comunidade educativa.

 Trata-se de um ato artístico de arte efémera e perecível, por isso é de aproveitar para ver enquanto

for possível!



PROJETO BLUE TIDE - EB CRUZ DA PICADA
Durante este ano letivo

desenvolvemos na nossa escola o

Projeto Blue tide em parceria

com a Universidade de Évora

(Sines) e a Câmara Municipal de

Évora.

Numa primeira fase, os

investigadores da Universidade

de Évora vieram à nossa escola

fazer uma atividade baseada no

conhecimento das espécies

marinhas que podemos

encontrar na maré baixa.

Numa segunda fase, os alunos

pintaram as suas camisolas para

participarem numa ida à maré

(fazer investigação nas rochas

durante a maré baixa) e

pintaram um azulejo com um

animal marinho à sua escolha

para juntar aos azulejos dos

alunos de uma escola de Sines,

criando assim dois painéis

conjuntos (um ficou na escola de

Sines e outro veio para a EB Cruz

da Picada).

Na terceira fase, fizemos a tão

desejada ida à maré na praia de

S. Torpes, que foi o ponto alto

deste projeto. Os alunos

puderam pesquisar animais e

plantas marinhas, conhecer os

seus hábitos alimentares, como

se protegem, entre outros

aspetos.

Finalmente, participaram numa

festa na praia com jogos e

animação, em conjunto com as

escolas de Sines e Porto Covo.

Foi espetacular!!!



UMA AVENTURA…NO COLÉGIO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO COMPLETA-NOS - EB CRUZ DA PICADA
Na última semana de aulas do primeiro semestre desenvolvemos o "Projeto Completa-nos", que consistiu na realização
de vários ateliers dinamizados pelos docentes e não docentes da nossa escola com a presença e apoio dos Encarregados
de Educação.
Foram realizadas atividades de expressão plástica e culinária relacionados com o tema "Páscoa/ Primavera".
Os alunos construíram fantoches, coelhos e galinhas de Páscoa e flores com materiais reciclados, com ajuda de alguns
pais e avós que vieram à escola e se divertiram com os nossos pequenos. 
Também fizeram padinhas e folares de Páscoa, assim como modelagem com massa de cores.
Foi uma semana muito divertida, que terminou com uma exposição dos trabalhos, uma sessão de contos tradicionais
com a Bru Junça e os já habituais Jogos Tradicionais.
No final foi servido um lanche onde puderam apreciar as padinhas e folares feitos pelos alunos.

No âmbito do Projeto Erasmus+ EducArte e da parceria estabelecida com a Universidade de Évora os

alunos e docentes do 3º e do 4º ano da Escola Básica Cruz da Picada - MUS-E Évora viveram uma

“Aventura no Colégio do Espírito Santo”!

Os nossos pequenos detetives descobriram vários mistérios do Colégio do Espírito Santo e adicionaram

mais uma missão cumprida à nossa lista de missões de detetives!

Esta aventura foi promovida por Ana Ferreira, Beatriz David, Carolina Marouço, Cristina Caralinda e

Mariana Relvas, sob a orientação da professora Isabel Bezelga. A todas o nosso muito obrigado!



VISITA AO PALÁCIO D. MANUEL

PROJETO “É COMO É”
TURMA: 2º ANO DA ESCOLA VISTA ALEGRE

No âmbito do projeto “É COMO É” que tem como objetivo capacitar as crianças para a diferença física através

da arte, surgiu um mural fantástico e extremamente vistoso que embeleza agora a escola da Vista Alegre.

Este mural foi pintado no passado dia 16 de maio pelo artista plástico Hugo Lucas, pela Ana Cruz da Crewz

Productions e pelos alunos da turma de 2º ano desta escola. Foi um trabalho onde todos se empenharam e

envolveram com grande satisfação e alegria.

O resultado final excedeu todas as expectativas. Ficou incrível! E todos ficaram claramente mais sensibilizados

para as questões dos direitos humanos e com maior disponibilidade em relação às diferenças físicas de cada

um.

No mês de Maio, as visitas e

descobertas do Projeto Erasmus+

EducArte continuam!

Na última quinta-feira, 28 de Abril,

os/as alunos/as do 4º ano da Escola

Básica Cruz da Picada realizaram uma

visita ao Palácio Dom Manuel. Depois

foi a vez da turma do 3º ano!

O edifício visitado faz parte do antigo

conjunto palaciano de S. Francisco que

foi mandado construir por D. Afonso V,

por volta de 1468. O paço foi habitado

por vários monarcas portugueses e

coube ao rei D. Manuel imprimir ao

conjunto monumental a grandiosidade

e a beleza arquitetónica que ostenta.

Atualmente, no Palácio funciona o

centro interpretativo da cidade de

Évora.

Nas manhãs ensolaradas, as crianças

foram recebidas pelas técnicas

superiores Sílvia C. e Margarida B.

que realizaram visitas interativas

nas quais contaram histórias,

mostraram imagens, objetos,

documentos, sons, fotos,

proporcionando aos alunos uma

viagem no tempo através da história

da cidade. As crianças relembraram

conteúdos com os quais já haviam

tido contacto nas visitas anteriores,

nomeadamente sobre o período

romano e a cidade moura, e

conheceram um pouco mais sobre o

período medieval e a era dourada

da cidade, quando foi passagem de

reis, príncipes e princesas.

No final das visitas, cada criança criou

um desenho de Geraldo Sem Pavor,

importante personagem semi-

lendária da história de Évora na época

das lutas da Reconquista.

Em continuidade às visitas realizadas,

as artistas do MUS-E Évora continuam

a explorar o nosso património e a

identidade europeia e a promover

diálogo intercultural nas sessões

artísticas, que se realizam em tempo

curricular na escola.



PROJETO “É COMO É”
TURMA: 2O ANO DA ESCOLA VISTA ALEGRE

PROJETO ASTÉRIX
 No projeto Astérix, para as turmas de 3º e 4º anos da

escola da Vista Alegre, com a professora de francês

Catarina Vidigal, nós fizemos a bandeira de França, a

Torre Eiffel e também fizemos o mapa de França.

 No dia 17 de maio de 2022 a professora Catherine

Long veio à escola acompanhada pela professora

Catarina.

As professoras ensinaram-nos algumas palavras e

músicas em francês e a professora Catherine decidiu

quem ia ganhar os prémios referentes aos trabalhos

expostos.

Em primeiro lugar ficou o Vasco Rodrigues, em segundo

ficou a Mariana Branquinho e em terceiro ficou a Maria Rita

Tanganho que recebeu uma bolsa vinda de França e uma

caneta, a Mariana Branquinho recebeu uma borracha com

a imagem da torre Eiffel e o Vasco recebeu uma caixa com

macarrons (com um sabor muito doce).

 Todos aprendemos muito e adorámos o projeto que tem

como objetivo principal a promoção da dimensão europeia

com uma vertente lúdica que nos permite aproximar da

língua francesa, da cultura e de aspetos civilizacionais.

FIM

Texto elaborado por Filipe Cardoso (aluno do 4º ano)-

19/05/2022



PROJETO ASTÉRIX

No dia 17 de maio fomos convidados a ir à Biblioteca Escolar para termos um encontro com a

professora Catherine Long, da Alliance Française de Beja, que veio à nossa escola promover a

língua francesa.

Começámos por lhe apresentar um pequeno vídeo, feito pela nossa professora de francês e no

qual somos nós os protagonistas! Recitamos lengalengas em francês, fazemos pequenas

representações e dançamos e cantamos ao som de uma música francesa, com a letra adaptada ao

estudo desta disciplina. A professora Catherine gostou muito de ver, aplaudiu efusivamente e deu-

nos os parabéns. Ficámos contentes com esta receção ao nosso trabalho. De seguida, foi a vez da

professora Catherine se dirigir a nós. Fez-nos muitas perguntas em francês e nós, ajudando-nos

mutuamente, conseguimos responder a tudo!

Para terminar, esperava-nos uma mesinha com produtos franceses, que degustámos com muita

satisfação!

Turma 8ºC



CINEMA,CEM ANOS DE JUVENTUDE 
A turma do 8ºD está a participar na edição 2021/2022 do

programa pedagógico "Cinema, Cem Anos de Juventude",

OS FILHOS DE LUMIÉRE, O mundo à nossa volta, os

motivos, no cinema.

Este projeto conta este ano com oito oficinas em Portugal

em articulação com o projeto global coordenado pela

Associação Cinéma, Cent Ans de Jeunesse em parceria

com a Associação Europeia das Cinematecas,

Documentaire sur Grand Écran, Ciné 104, que envolve, à

data, várias regiões de França, Espanha, Portugal, Reino

Unido, Alemanha, Grécia, Itália, Bulgária, Canadá, Brasil,

México, Argentina, Índia, Japão e Uruguai.

No decorrer das aulas, os alunos visualizam excertos de

filmes selecionados, dialogam sobre questões de cinema

(com cineasta, professores e alunos). 

Os alunos (acompanhados pelos professores, cineasta,

equipa de som e imagem) realizaram pequenos exercícios

filmados com base em regras do jogo comuns a todos os

países participantes no programa internacional de

Cinema, e criaram um filme final que refletiu sobre a

questão das sensações no cinema. 

O Filme final da turma do 8ºD foi filmado nos dias 30 e 31

de Maio e a ante estreia será no dia 13 de junho no

auditório da escola.. 

A sessão de projeção dos filmes finais será no dia 14 de

junho no auditório da Biblioteca de Marvila, e conta com a

presença de todos os cineastas, técnicos, professores e

alunos portugueses.

OCEANOS SEM FIM



GALARDÃO CidArte MANUEL FERREIRA PATRÍCIO

Realizou-se durante o mês de maio a

primeira edição do concurso

“GalardãoCidArte Manuel Ferreira Patrício”

aberto a todas as escolas e turmas do

Agrupamento. A temática da 1.ª edição do

Concurso Escolar foi a temática, para este

aono letivo, da Estratégia de Educação para a

cidadania no agrupamento: ESCOLA
HUMANISTA. Os objetivos deste concurso

foram sensibilizar os alunos, por forma a

mobilizar os seus sentidos para a capacidade

de observação do meio que os rodeia;

Sensibilizar para a importância de uma

cidadania ativa; Valorizar a criatividade dos

alunos; Incentivar o desenvolvimento de

competências e prática da expressão

artística. Porque a Cidadania também é arte.

O Concurso Escolar “Galardão CidArte
Manuel Ferreira Patrício” 2021/22 premiou os

trabalhos considerados originais, inéditos e

mais criativos, nas seguintes áreas:

desenho/pintura; escultura fotografia e

poema/narrativa.

Inscreveram-se vinte turmas do agrupamento, desde

o Pré- escolar ao 9º ano e foram produzidos 16

projetos artísticos de uma forma coletiva. O júri

composto por um elemento do Conselho Geral, um

representante da autarquia, um representante da

Fundação Eugénio de Almeida, um docente de

Educação Visual e pelo Diretor do Agrupamento,

atribuíram prémios e menções honrosas aos trabalhos

expostos. A divulgação de resultados foi feita numa

pequena cerimónia realizada no anfiteatro da escola

sede, pela subdiretora do Agrupamento Elsa Barbosa

e pela coordenadora da Estratégia da Educação para

a Cidadania no Agrupamento, Maria Antónia Ferreira,

onde foram entregues diplomas às turmas premiadas

e ofertas gentilmente cedidas pela Fundação Eugénio

de Almeida.

Todos os projetos artísticos estão expostos na

exposição “Galardão CidArte MFP” junto ao anfiteatro

da escola sede e no início de setembro transitarão

para uma sala na Fundação Eugénio de Almeida,

aberta a toda a cidade de Évora.

A coordenadoara da E.E.C.A.

Mª Antónia Ferreira


