QUEM SOMOS?
Somos um grupo de pais e encarregados
de educação que foram eleitos, na
Assembleia Geral Ordinária do passado
dia 28 de Outubro, e constituíram os
novos Órgãos Sociais da Associação.
Agradecemos à equipa cessante por
todo o trabalho já desenvolvido, aos
pais e encarregados de educação que se
voluntariaram
para
ajudar
na
continuidade deste projecto e a todos
os outros que se queiram juntar a nós!
Queremos participar ativamente na vida
escolar dos nossos educandos e por isso
apostamos na informação e no
envolvimento
na
Comunidade
Educativa.
A newsletter “Notícias do Álvaro” surge
com a missão de dar a conhecer a
Associação, as suas atividades e as
iniciativas das escolas do agrupamento.

GUIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
ESCOLAR DO ALUNO
Setembro é, sem dúvida, um mês marcante na vida de qualquer
família! É um misto de sentimentos!
Por um lado desejamos o regresso à rotina quando a escola
recomeça, por outro os livros não chegam, a lista de material
escolar não pára de aumentar e a ansiedade das crianças aumenta.
Os nossos filhos estão felizes por rever os colegas e amigos mas
muitas vezes ansiosos com as novas rotinas, novas escolas, novas
turmas.
Com as reuniões de arranque de ano letivo há várias sessões de
esclarecimento, tanto para pais, como para alunos, para dar a
conhecer os serviços existentes nas escolas e os profissionais a
quem podem recorrer.
Um dos maiores problemas identificados pelos pais à AP, mesmo
após as reuniões, foi a dificuldade na utilização do portal do
Cartão Escolar do Aluno pelo que criámos, em conjunto com a
direção do Agrupamento, um Guia Prático com o objetivo de
facilitar a sua utilização.
O guia será apresentado aos representantes dos pais nas reuniões
que decorrem na 3ª semana de Janeiro de 2017 e estará disponível
no nosso website http://apeeaeav.wixsite.com/apeeaeav e na
página do facebook https://www.facebook.com/Apeeaeav/ .
Planeamos a edição online de outros folhetos e boletins
informativos, pelo que convidamo-los a enviar as vossas sugestões
para o nosso email apeeaeav@sapo.pt.

A AP precisa de si!
Ajude-nos a melhorar as escolas dos
nossos filhos!
Contamos com a sua Colaboração!
A Direção

(clique na imagem para aceder ao documento)

Visite-nos no nosso site em http://apeeaeav.wixsite.com/apeeaeav

Na nossa página de facebook em https://www.facebook.com/Apeeaeav/

Ou contacte-nos através do e-mail: apeeaeav@sapo.pt
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ACONTECEU …
DOÇURAS E TRAVESSURAS
NA ESCOLA Nº 1
No âmbito do Plano Plurianual de
Atividades, educadoras e alunos
do Pré-Escolar desafiaram
professores e colegas de 1.º ciclo
a desenvolver as Doçuras e
Travessuras relacionadas com o
“Dia das Bruxas”.

Foi criado, na escola EB/JI n.º 1 do
lavradio, um ambiente educativo
estimulante e contaram com a
preciosa colaboração da prof.
Cátia e D. Rosalina (recursos
humanos das CAF - EDUGEP) na
decoração da escola, assim como
dos professores Andreia
Mourão e Francisco Faustino, na
planificação articulada das
atividades.
Nesta atividade pluridimensional,
o apoio das famílias na execução
das máscaras criativas dos alunos
foi fundamental, assim como o
apoio prestado pela Associação de
Pais - nomeadamente da Anabela
Gagueija representante - na oferta
das doçuras e travessuras
saboreadas pelos nossos alunos...
ASSUSTADORES!!!!

S. MARTINHO
Todos os anos, as escolas
de 1º ciclo do
Agrupamento de Escola
Álvaro Velho marcam o
dia de São Martinho com
um convívio que inclui a
degustação de castanhas
assadas.

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE
1 Turma * 1 Cabaz * 1 Família
Na escola Álvaro Velho, num projeto
promovido em conjunto pela disciplina
de EMRC e Educação para a Cidadania,
cada turma reuniu alimentos e foram
angariados alimentos suficientes para
rechear 50 cabazes que foram
entregues a famílias carenciadas do
agrupamento.
O nosso agradecimento a todos os que
colaboraram nesta iniciativa e em
especial à Prof.ª Cristina Marques pelo
seu empenho na causa solidária!

Para além de saborearem
esta iguaria tão
portuguesa, as crianças
ficaram a saber um pouco
mais sobre a lenda do São
Martinho!

SORTEIO DE NATAL
A AP promoveu no mês de Dezembro, o sorteio de uma televisão LCD. As
rifas para este sorteio foram distribuídas pelos alunos da Escola Álvaro
Velho e conseguimos angariar um total de 1.457,00€. Parte desta verba
será utilizada para continuar o projecto “Cortinas na Escola” e o restante
será investido na próxima iniciativa da AP no Agrupamento.
Obrigado a toda a comunidade educativa!

(clique na imagem para ampliar)

FÉRIAS DE NATAL
Para dar resposta à necessidade de muitas famílias, foi organizado um programa de actividades para as Férias de
Natal, em parceria com a EDUGEP. Foram desenvolvidas muitas actividades relacionadas com a época natalícia,
realizaram-se visitas de estudo, práticas desportivas e oficinas que encantaram as nossas crianças. Este ano foi
possível “Passear e conhecer o Lavradio”, tendo sido visitados alguns locais de interesse nesta região.
Para as férias da Páscoa estamos a preparar mais um conjunto de iniciativas!
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ACONTECEU …
FESTA DE NATAL MÁGICA
A festa de Natal das escolas de 1º
ciclo foi organizada pela
Coordenação das escolas do 1º
ciclo, com a colaboração da AP e
da EDUGEP.
Com a iniciativa “Cabaz com Sabor
a Natal”, que envolveu toda a
comunidade educativa e teve o
apoio do Pingo Doce, foi possível
realizar esta festa que decorreu
na Casa da Cultura da
Quimiparque e que fez a alegria
das nossas crianças!

“ARVORES DE NATAL ECOLÓGICAS”
A Escola n.º 2 do Lavradio venceu este ano o Concurso "Árvores de
Natal Ecológicas", organizado pelo Centro de Educação Ambiental. A
escola recebeu um vale de 500€ para adquirir brinquedos Science4you
e aumentar os recursos educativos da escola.

“MICRO-ONDAS NA ESCOLA”

Obrigada a todos os que
contribuíram para a felicidade das
crianças, bem visível na festa!

É um projeto solidário que só é
possível manter com o envolvimento
de toda a comunidade. Aceita-se a
doação de roupas para todas as
idades, calçado, mochilas, malas,
material escolar, livros, jogos e
brinquedos em bom estado.
Novo Horário:
Quarta-feira: das 14h15 às 16h05
Quinta-feira: das 14h15 às 15h05
Sexta-feira: das 10h25 às 11h15 e
das 13h20 às 14h10
A AP garante o funcionamento da
loja em horário pós-laboral (18h30 –
19h30) na 1ª e 3ª sexta- feira de
cada mês.
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VAI ACONTECER …
“CORTINAS NA ESCOLA!”
As condições físicas em sala de aula influenciam a qualidade do ensino. A sua melhoria é um objectivo da AP, em
colaboração com o Agrupamento.
Numa escola antiga e sobrelotada como a Álvaro Velho, e com a falta de recursos do Sector Público nos últimos
anos, torna-se difícil investir em todas melhorias necessárias.
O sol a bater, no quadro e nos alunos, e o calor em sala eram um dos principais factores referidos como
prejudicando o ensino e provocando desconforto, influenciando a aprendizagem. Também no Inverno as salas
são frias e pouco acolhedoras.
No ano passado a AP mobilizou várias entidades e recursos financeiros para instalar cortinas nas salas onde o
problema se fazia sentir com mais gravidade. Foram 14 as salas intervencionadas com um custo total suportado
pela AP de 1.450€ em materiais, e muitas horas de trabalho voluntário de pais e funcionários da escola.
As restantes salas (17) serão alvo de intervenção no I trimestre de 2017! Para tal necessitamos da colaboração
de todos!

Através do Sorteio de Natal temos já verba que nos permite avançar com a aquisição dos tecidos e os trabalhos
de costura. Vamos trabalhar em iniciativas para angariar a restante verba necessária!
O trabalho de colocação das cortinas é realizado pelos pais de forma voluntária ao fim de semana e a construção
da escola (betão) exige ferramentas adequadas e alguma perícia
Apelamos a pais que possam disponibilizar ferramenta e aptidões nesta área que nos contactem para que nos
possam ajudar!
Obrigada!

BAILE DE CARNAVAL DO AGRUPAMENTO
DIA 24 DE FEVEREIRO
PREPARA A TUA MÁSCARA!

Novidades em breve……..
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