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Na bússola
Comemorações
dinamizam a
comunidade
escolar

ano letivo 2014/2015

Lançamento do Livro
da Ajudaris

Cruz da Picada
ofereceu-nos
Árvores de Natal

“Histórias da ajudaris’14” é um livro que reúne histórias de encantar escritas por jovens autores.
A nossa escola participa com uma história do 4ºB
intitulada “Geração Depositrão” neste livro solidário, organizado pelo Projeto Ajudaris, e que visa
melhorar o futuro de muitos meninos.
Podemos ajudar adquirindo o livro que está à venda na Biblioteca da Escola na Feira Solidária e
aproveitar para ver uma exposição das ilustrações.

Visitas de estudo
Pág. 2

Espanhol é novidade
Pág. 4

Projetos

A partir de Janeiro a Biblioteca Pública de Évora, uma das
nossas parceiras no projecto
Ler+, está disponível para nos
receber a todos, através da
realização de visitas guiadas
( sempre às dez da manhã)
que incluem atividades ade-

quadas à turma/grupo em
questão. Essa visita tem a
duração de uma hora e meia
e conclui-se com uma hora
do conto muito especial.
Aguardamos as vossas inscrições

A equipa da Biblioteca Escolar
Pág. 4 e 5

Pág. 6

Elemento da Direção: Maria Antónia Ferreira.
A coordenadora: Fátima Bonzinho.
Alice Murteira ; António Viana; Maria Angélica Manoel; Manuel Casa Branca Santos;
Rute Bandeira.
Assistente operacional: Alcídia Piteira.
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Visitas de Estudo

Editorial
Por: Manuel Casa Branca Santos *
de 25 anos como jornalista
da “Folha de Montemor”,
aliada ao meu sentir como
professor. Um ano volvido
noto que a máquina da Bússola está mais “oleada” pois
quem envia textos já sabe
ao que vem. Os professores
e funcionários conversam
sobre estes conteúdos, os
alunos gostam de o folhear,
os pais conhecem a realidaManuel Ferreira Patrício
de da escola através destas
escreveu estas palavras no
páginas.
editorial do primeiro número do nosso jornal. Um ano
Tentar melhorar é semdepois do seu nascimento, pre possível. Assim o desecontinuam a fazer sentido jamos contando com todos
e, como membro desta os intervenientes que consequipa, penso que prová- troem a comunidade escomos esse facto ao concreti- lar.
zar este quinto número e
Fica a promessa… enrecordando o que fizemos
quanto disfrutam desta ediao longo do passado ano
ção, pensamos já na próxiletivo.
ma.
Desde a primeira hora,
Até lá!
integrado na equipa da Bi*Editor do
blioteca Escolar que em“Notícias da Bússola”
prestei a minha experiência

VISITA AO
DIÁRIO DO SUL

”A palavra seguinte é o
voto de sucesso no empreendimento, pois o Notícias da
Bússola traz consigo muito
trabalho, obriga a muita dedicação, mas pode trazer
qualquer coisa de novo ao
Agrupamento e em particular à Escola sua sede, coisa
que desejamos venha a acontecer. ”

A TURMA DO 8C FOI VISITAR O DIÁRIO DO SUL, NO
DIA 7 DE OUTUBRO.
VIMOS COMO SE FAZ O JORNAL E AS MÁQUINAS PARA
O IMPRIMIR.
NO FIM FOMOS VER A RÁDIO. A RÁDIO CHAMA-SE
RÁDIO - TELEFONIA.
A PROFESSORA FÁTIMA, A INÊS E UM COLEGA
FALARAM NA RÁDIO.
A VISITA FOI MUITO GIRA.
texto escrito pela Filipa Nazaré

Visita às instalações da Rádio Telefonia do
Alentejo
No dia 12 de novembro os
alunos da turma 7º D e outros
pertencentes à equipa da
rádio “Sons da Bussola”,
deslocaram-se às instalações
da Rádio Telefonia do
Alentejo, para observar a
realização e produção de
programa de rádio, a fim de
melhorar a prática na Rádio
Escolar.
Diversos
alunos
acompanhados
pela
professora
Albina
Almodôvar, Representante
dos Coordenadores da rádio,
foram entrevistados em

direto pela locutora Crisália
Toscano, onde foi explicado o
projeto da rádio escolar e as
motivações dos alunos em
participar neste projeto.
Posteriormente o produtor
de rádio Manuel Aranha
esteve a dar uma pequena
formação aos alunos, na
produção de um programa de
rádio.

Grupo de alunos durante a visita
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Celebrações do Dia Mundial
Contra a Diabetes

Foi um dia muito especial
para a Escola Básica
Manuel Ferreira Patrício,
que se juntou à cidade, ao
país e ao mundo para
celebrar o "Dia Mundial
Contra a Diabetes". Com a
ajuda dos alunos dos
Cursos Vocacionais e a
participação de pessoas e
entidades da nossa cidade,
entre as quais destacamos
o presidente da Câmara
Municipal de Évora, Carlos
Pinto de Sá, o Dr. João
Nabais, da Diabentejo, a
Dra. Teresa de Almeida,
Diretora do Agrupamento
Centro de Saúde de Évora,
e
da
diretora
do
agrupamento,
Isabel
Gomes, a nossa escola
mostrou mais uma vez que

está atenta às causas
pelas quais devemos
lutar e que alunos,
professores
e
funcionários arregaçam
mangas e trabalham por
uma vida melhor.
As atividades começaram
logo pela manhã, num dia
farrusco e a querer darnos
água,
mas
a
determinação do pessoal
do PromoSaúde e do
exército de alunos (400
para a marcha) que se
dispôs a ajudar, não
deixou
debandar
ninguém. E fez-se um
pequeno-almoço
saudável para todos
(cerca de 250 alunos), a
lembrar que é a refeição
mais importante do dia e

que se for equilibrada,
contribuirá para que as
nossas vidas se tornem
mais saudáveis. Claro,
com exercício físico à
mistura! E foi isso mesmo
que fizemos todos, lá
pelas 10:30h da manhã,
acompanhados sempre
pelos
incansáveis
agentes
da
Escola
Segura, num passeio
matinal,
de
poucos
minutos, mas bons. Um
mar
de
alunos
e
professores deitou-se às
ruas do bairro da Vista
Alegre, para, logo de
seguida, desaguar no
pavilhão gimnodesportivo da escola e zumbar
como se não houvesse
amanhã.

Não esquecemos o S. Martinho!
O
Agrupamento e da chefe de secretaria, D. Jacinta,
celebrou com castanha que foram incansáveis.
cozida e batata doce. Cada
A equipa do Plano de Inclusão e
turma
teve
o
seu Empreendedorismo agradece.
saquinho, entregue pelo
Angélica Manoel
delegado de turma.
Para que isto fosse
Dia de S. Martinho também
possível tivemos a ajuda
na sala de professores
das senhoras do refeitório

Este dia memorável
terminou
com
o
autorrastreio e avaliação
da diabetes.
Não deve ser, então, a
escola isto mesmo? Um
espaço de aprendizagem
que deve sair dos seus
portões para abraçar a
comunidade envolvente
e convidá-la à união?
Claro que deve!
Agradecimentos
Queremos agradecer a
preciosa
ajuda
e
colaboração das Frutas
Mangas e da professora
Linda. O seu contributo
tornou a comemoração
deste dia muito mais
estimulante.
A equipa do
PromoSaúde
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Cidadania

!Aquí se habla español!
!Hola! Pela primeira vez há aulas
de espanhol na nossa escola!

Exemplos da cultura hispânica

O espanhol é a 3ª língua mais falada em todo
o mundo, logo depois
do mandarim e do inglês. Sabias que a língua
do nosso país vizinho é
o idioma oficial de mais
de 20 países?! Pois é. E é
a língua estrangeira
mais falada nos Estados
Unidos!
A cultura hispânica é
muito rica e, decerto,
todos conhecem muitos
aspectos dessa cultura,
não só originários de
Espanha, mas também
de países da América
Latina. Só para dar alguns exemplos: o flamenco e o tango; tapas,
a tortilla ou a paella; a
Shakira, o Ricky Martin,

o Pablo Alborán; o cavaleiro D. Quijote e o seu
fiel escudeiro Sancho…
E a Mafalda?! Quem não
conhece?!
Começámos há pouco tempo, mas já aprendemos estas e outras
coisas mais. Também
conhecemos já muitas
palavras e até uma canção. Tem sido bastante
divertido e muito interessante.
Ao longo do ano vamos organizar diversas
actividades e estão todos convidados a participar!
!Hasta pronto!
(Até já!)
Elaborado pelos
alunos do 7ºB

Dia Internacional da Luta Contra a Sida

Filme ajuda a informar

No
âmbito
da
comemoração do dia
Internacional da Luta
Contra a Sida as turmas
do 9ºB e 9ºS, visualizaram,
na aula de Educação para
a Cidadania, com a
diretora de turma, a
professora Verónica Mira,
em articulação com a
co o rd e na do r a
do
Promosaúde,
o
documentário/filme
intitulado
“Alexandra
viver com HIV-momentos
de
mudança”
que
descreve a vida de uma
jovem com 19 anos e da
sua
família,
todos
portadores de HIV.
Após uma reflexão
sobre o filme a turma
considera
que
a
mensagem que transmite
é muito importante
porque
mostra
o
sofrimento de uma jovem
e família, devido não
apenas à doença mas,
principalmente
à
discriminação social a que
são sujeitos desde que
descobriram que eram
portadores do vírus, fruto

do pouco conhecimento
que a maioria das pessoas
tem sobre a doença.
Este pequeno filme
transmite ainda uma
mensagem de força e
determinação e aponta
alguns cuidados que
devemos ter como, por
exemplo, fazer testes
antes de se planear ter
filhos.
Nesta sequência, os
alunos consideram que
existindo, de um modo
geral, muita falta de
informação
no
que
respeita à doença em
causa,
seria
muito
importante
existirem
campanhas
de
informação à população,
em especial aos jovens,
dado existirem muitas
ideias erradas sobre o
contágio e sintomas da
mesma, entre outros
aspetos. Isto porque com
uma população mais
informada
há
mais
cuidado
e
menos
sofrimento.
9ºB, 9ºSB
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16 de
de outubro
outubro
16

Dia Mundial da Alimentação

Aconteceu
Aconteceu na
na Escola
Escola Básica
Básica Manuel
Manuel Ferreira
Ferreira
Patrício,
Patrício, em
em Évora.
Évora. Podemos
Podemos dizer
dizer que
que este
este
dia
dia 16
16 de
de outubro
outubro foi
foi comemorado
comemorado em
em
grande,
grande,com
compompa
pompaeecircunstância.
circunstância.
Realizaram-se inúmeras atividades, como a
campanha "Dar e Receber", em que toda a comunidade
contribuiu
com bens alimentares
para ajudar famílias carenciadas do agrupamento; o "mercadinho
de produtos hortifrutícolas", onde, em pequenas bancadas, se venderam produtos hortícolas
e frutícolas trazidos por
alunos, encarregados de
educação e outros familiares que quiseram colaborar. Com o "Mexete Connosco", os professores de educação
física da nossa escola
puseram alunos, professores e funcionários a

pular e a dançar, numa
fantástica sessão coletiva de "zumba". No
final desta festa de ritmo e alegria, saímos
todos do pavilhão gimnodesportivo, prontos
para assistir a mais uma
edição do concurso
"Green Chef na Cozinha - (re)invenção culinária", onde se apresentaram 16 concorrentes com pratos deliciosos, que pretendiam
mostrar como se pode
combater o desperdício, numa altura em
que, cada vez mais, temos de ser criativos
para gerir a nossa economia alimentar. Deste
concurso sobressaíram

três concorrentes, que
ocuparam os três lugares do podium.
Também foi exposta
uma roda dos alimentos, elaborada por um
aluno surdo, do 6º ano,
expressa em língua
gestual portuguesa e
em português.
Enquanto tudo isto decorria, acontecia na biblioteca da escola a
"Hora do Conto", dedicada aos mais pequenos, que se deliciaram,
certamente, com histórias sobre alimentação
e ainda tiveram tempo
para alguns jogos na
net.
No final da manhã,
foi hora de arrumar e

organizar a coleta de
produtos alimentares
para distribuir pelas
famílias mais necessitadas do agrupamento.
Para tal, contámos com
a preciosa ajuda dos
alunos dos cursos vocacionais CV1 e CV2. Sem
eles, sem o apoio da
comunidade educativa
e, em particular, sem a
colaboração do departamento de Matemática e Ciências Experimentais e do departamento de Expressões,
este dia não chegaria a
conhecer o sucesso
que logrou conhecer.
Obrigado, em nome da
equipa do PromoSaúde.
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Projetos
Eu recomendo…

Projeto Ler+

O projeto descreve a realidade que já vivenciamos no
nosso agrupamento há vários anos. A biblioteca escolar, em articulação com todos os departamentos e
estruturas educativas, promove atividades de promoção da leitura para toda a
comunidade educativa. O
nosso agrupamento tem
uma comunidade escolar
muito diversificada: alunos
de ensino especial ( somos
escola de referência para o
ensino de alunos surdos,
multideficiência, autismo e
asperger entre outras situações); alunos de currículo
regular; uma vasta comunidade de alunos de etnia
cigana. Logo a biblioteca

escolar criou, diversas atividades para responder a esta
diversidade cultural e social.
O título do nosso projeto
indica precisamente o nosso
objetivo, o qual é comum a
toda a escola - Ler para Ser pois queremos que todos os
nossos alunos sejam cidadão ativos e plenamente
integrados na sociedade.
Consideramos a leitura um
recurso primordial para o
desenvolvimento
escolar
dos nossos alunos pois um
bom leitor irá obter sucesso
em todas as disciplinas do
currículo. Queremos que
todos os nossos alunos sejam cidadãos plenos e obtenham sucesso na vida futura.

Marionetas na escola

No passado mês de
setembro as marionetas
vieram à nossa escola,
através do “Trulé”.
Gostámos
imenso
do saxofonista, excêntrico,
com o seu casaco de xadrez
e da magnífica Tina Turner,
com as suas eletrizantes
canções. Achámos uma
ternura o menino tímido que
nos mandava beijos e

abraços e deliciámo-nos
com a meiguice do gatinho
branco.
Foram
umas
personagens inesperadas e
inspiradoras
que
nos
fizeram passar uma tarde
espetacular.
Queremos repetir...
Turma 4ºAno
Escola EB1 Sra. Glória

Para mim, o livro Mago, Livro
Um Aprendiz de Raymond E.
Feist é um dos melhores livros que já li.
Fala de um menino, chamado Pug, que começa uma
aventura como aprendiz de
um mago e com ele aprende
que praticar artes mágicas…
não é muito fácil!!!
Este é o meu livro preferido, porque revela criatividade e é muito emocionante.
Em suma, é um livro especial que eu recomendo.
Maria Leonor Rocha, 6ºA

Eu adorei o livro Escola,
os piores anos da minha vida
de James Patterson, que
nos fala de um rapaz que
entrou para o 5ºano e arranjou imensos problemas com
rufias e com o diretor.
Talvez tenho gostado
mais porque, quando o li,
também estava no 5ºano e
também tive problemas
semelhantes.
Miguel Ramos, 6ºA
O meu irmão teve que ler um
livro para a escola e, como gostou
muito de o ler, recomendou-mo. O
nome do livro é Ulisses e foi escrito
por Maria Alberta Menéres.
Fala sobre um homem que
parte em missão, deixando a sua
mulher, Penélope, e o seu, Telémaco, em Ítaca.
Este é um livro cheio de aventuras!
Para mim, é um livro bastante
interessante e por isso o recomendo.
Catarina Matos, 6ºD
Penso que os livros da coleção Os Cinco
são os meus favoritos. Li-os no 2º ano, nas
férias do Natal. Disseram-me para escolher
um livro e eu escolhi um desta coleção. Os
livros desta coleção, que eu tenho em casa,
já os li pelo menos… três vezes cada, pois
falam de aventuras emocionantes que as
personagens – Ana, Júlio, David, Zé e o cão
Tim - vivem. Concluindo, eu acho que
não devem deixar de ler os livros desta
coleção. Garanto-vos que irão adorar!
Esta noite li um!!!
Guilherme Códices, 6ºD
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Futsal

Resultados animam grupo

O grupo invicto

Relativamente
às
atividades de Desporto
Escolar destaca-se a
modalidade de Futsal
Infantis B, de registar
que se contam por
vitórias os 2 jogos já
efectuados. No 1º jogo
realizado no dia 5
Novembro, vencemos a
escola Conde Vilalva por
10:8, em jogo realizado

naquela
escola,
enquanto que no 2º jogo
a
19
Novembro,
vencemos o jogo em
que recebemos a Escola
Isidoro de Sousa-Viana
Alentejo por 3:2.
Pelos
resultados
apresentados temos um
grupo bem motivado.
José Almeida

Notícias da Bússola

Jornal do Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício

Trabalho de texto: a notícia

Pedro Leitão de visita à escola

Sessão de autógrafos

No passado dia 28 de
Novembro, o escritor de
banda desenhada, Pedro
Leitão, visitou a escola
da Vista Alegre. T o d o s
os alunos do 1.º ao 4.º

ano daquela escola,
juntamente com as
professoras, leram e
ouviram “O Capitão
Barrigudo
Castanho”.
Os meninos acharam

muito engrado porque
falaram
Português,
Inglês,
Espanhol,
Francês,
Italiano,
Alemão e Holandês.
No final o autor fez
uma
sessão
de
autógrafos
e
agradeceu o convite à
escola.
Marta Ferreira
(melhorado
coletivamente)

Dia Nacional da
Língua Gestual
Portuguesa LGP
No dia 15 de novembro
assinalou-se o dia nacional
da Língua Gestual Portuguesa ( LGP ). Celebrámos
esta data na nossa escola
Os alunos surdos e os adultos da EREBAS ( Escola de
Referência para a Educação
Bilingue de Alunos Surdos)
organizaram atividades e
sensibilizarem toda a comunidade educativa para a
importância da LGP na comunicação entre surdos e
entre surdos e ouvintes.

Escola Básica da Cruz da Picada

Alunos
escreveram
jardim

Jogos entre surdos e ouvintes
para contacto com a LGP

Materiais das aulas de ensino
bilingue para alunos surdos

A turma do 2º ano da Escola Básica da Cruz da Picada, leu e explorou a
obra "Um flor chamada Maria" de Alves Redol. Os alunos elaboraram um
"jardim" em que as pétalas das flores tinham os seus nomes próprios e de
amigos de A a Z.

Breve bibliografia
António Alves Redol nasceu em Vila Franca de Xira em 1911 e faleceu em
Lisboa em 1969, foi um escritor, considerado como um dos expoentes
máximos do neo-realismo português.

Mãozinhas que simbolizam a LGP
oferecidas para serem usadas
como pregador

A infância do escritor
Inicialmente, almejava ser médico, mas, devido à influência do seu avô,
bem como do contato e da admiração pelos jornalistas e escritores, passa a
aspirar o ingresso no âmbito da escrita. Inicia-se nessa esfera aos 12 anos.
ndo completa 14 anos, começa a colaborar com textos para semanários e
jornais. Trabalha, inicialmente, como vendedor de mercearias.
Sofia Lara
1º Período

Ano letivo 2014/2015

Última

Foto do grupo EREBAS
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