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24 de Março
Dia do Estudante
O dia do Estudante comemora-se no dia
24 de Março desde 1987, altura em que
a Assembleia da República reconheceu
este dia como o Dia Nacional do
Estudante.
Antigamente era comemorado no dia 25
de Novembro e em 1961, quando os
estudantes se manifestavam contra a
Guerra
Colonial,
houve
vários
estudantes presos. Nessa altura não
vivíamos em democracia e não era
permitido exprimir a opinião como é
hoje.
Esta situação levou a um grande
movimento dos estudantes por todo o
país e deu origem ao Secretariado
Nacional de Estudantes e ao primeiro
Encontro Nacional de Estudantes, em
Coimbra, contrariando a proibição do
Governo.

Hoje, para além de relembrar esta luta
dos estudantes contra o antigo regime,
o dia 24 de Março é um dia em que os
estudantes comemoram o seu papel na
sociedade e promovem os seus direitos.
Desejamos a todos os estudantes um
bom percurso escolar!

O QUE É?
O Orçamento Participativo é um meio através do qual os
Estudantes podem exercer os seus direitos de cidadania,
participando na vida democrática da escola e apresentando
propostas para a aplicação de verbas disponibilizadas para o efeito
em cada escola.
No nosso Agrupamento encontra-se em discussão na escola Álvaro
Velho.
O valor disponível em neste ano é de 500€ que podem se aplicados
em melhorias com impacto na Escola, de acordo com propostas e
escolhas dos alunos.
COMO FUNCIONA?
Em Janeiro foi apresentado o projeto nas reuniões com os RTEE e
Delegados de Turma. A Direção do Agrupamento informou que as
propostas e a sua apresentação iriam ser discutidas nas aulas de
Educação para a Cidadania.
A votação ocorre no dia 24 de Março - Dia do Estudante após
apresentação e discussão das propostas.
Os resultados devem ser apresentados até cinco dias após a
votação. A proposta escolhida deve ser executada até final de 2017.
Como pais compete-nos também educar os nossos filhos para a
cidadania e apoiar as suas ideias e projetos de participação.
Quer saber mais?

www.opescolas.pt

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

Na nossa
A AP precisa
de si!página de facebook em https://www.facebook.com/Apeeaeav/
Ajude-nos a melhorar as escolas dos
nossos filhos!
Ou contacte-nos através do e-mail: apeeaeav@sapo.pt
Contamos com a sua Colaboração!
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ACONTECEU …
REPRESENTANTES DE TURMA
E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
Durante o mês de Janeiro
decorreram em todas as escolas
do Agrupamento reuniões com os
RTEE promovidas pela Direção do
Agrupamento e pela Associação
de Pais, com os temas:
- Gestão Flexível do Curriculum
Escolar;
- Funcionamento das cantinas e
qualidade das refeições.
- Educação física no Álvaro Velho.
- Violência em ambiente escolar.
- Apresentação da Associação de
Pais e Plano de Atividades.

DELEGADOS DE TURMA
No dia 25 de Janeiro, numa
iniciativa conjunta entre a
Direção do Agrupamento e a
Associação
de
Pais,
foi
promovida uma reunião com os
Delegados e Sub-Delegados de
Turma.
Os temas debatidos foram:
- Orçamento Participativo;
- Gestão Flexível do Curriculum
Escolar;
- Assuntos correntes do
funcionamento da escola como
os balneários, ginásio e cantina;
- Plano de Atividades da
Associação de Pais;
OBRIGADO A TODOS!

REUNIÕES EM NÚMEROS
Janeiro 2017
RTEE ÁLVARO VELHO
50 Presenças
RTEE EB1
11 presenças
RTEE EB 2
10 presenças
RTEE Fidalguinhos
10 presenças
REUNIÃO DELEGADOS DE TURMA
ÁLVARO VELHO
42 presenças
PARTICIPE!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

A APEEAEAV já está no Instagram!
Siga-nos em @apeeaealvarovelho
(Clique na imagem para abrir)

Sabia que…
A partir do 2º ciclo 25% dos
conteúdos podem ser definidos
pelas próprias escolas? É a
Gestão Flexível do Curriculum
Escolar. Vão ser aplicados
questionários a pais, alunos e
professores por forma a serem
apresentadas propostas até Abril
e definidas as áreas específicas
para a escola. As escolas vão
passar a ser diferenciadas pelas
alternativas
e
qualidade
curricular que oferecem.

REUNIÃO COM A PRESENÇA DO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
A convite da Direção do Agrupamento, a Associação de Pais esteve
presente em reunião de Conselho Pedagógico onde esteve presente o
Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa, no dia 11 de Janeiro.
Foi discutido o estado do ensino em Portugal, as causas do insucesso e
das elevadas taxas de retenção.
Foram debatidas as estratégias para alcançar maior sucesso escolar,
nomeadamente através da diferenciação pedagógica com a gestão
individual dos currículos, do favorecimento de aprendizagens
horizontais e relacionadas com as questões da actualidade e cidadania.
Estão constituídos quatro grupos de trabalho com objectivos
específicos: competências à saída do 12º ano de escolaridade,
cidadania, alunos NEE, e emagrecimento dos currículos com gestão
individual de25%.
As Associações de Pais são convidadas a participar! Colabore connosco
e apresente as suas propostas!
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Dia 24 de Fevereiro foi realizado o primeiro Baile de Carnaval do Agrupamento,
promovido e organizado pela Associação de Pais, com o apoio da Direção do
Agrupamento.
Estiveram presentes cerca de 1.500 pessoas de todas as escolas, alunos, pais,
professores, familiares e amigos.
Foi um excelente momento de convívio com música e muita animação.
Uma verdadeira festa!!!
Não menos importante foi a receita desta iniciativa que permitirá concluir o Projecto
“Cortinas na Escola”.
O nosso muito obrigado a todos os pais, alunos e professores que, com a sua
colaboração, tornaram possível esta iniciativa e fizeram da mesma um sucesso!
Um agradecimento especial ao DJ Daniel Fretes (antigo aluno do agrupamento), à
animadora Tânia Encarnação, aos Batoqueiros e ao grupo de RAP do Álvaro Velho, pela
animação proporcionada.
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VAI ACONTECER …
FÉRIAS DA PÁSCOA
Durante o período de interrupção escolar para férias da Páscoa a Associação de
Pais tem preparadas em conjunto com a EDUGEP e o Agrupamento um conjunto
de actividades de animação sócio- cultural que visam a ocupação dos tempos
livres dos mais novos: ateliers temáticos, cinema, jogos tradicionais, caça aos
ovos, etc.
Contacte-nos para conhecer as actividades a realizar e as condições de inscrição!

DURANTE O PRÓXIMO MÊS VAMOS COLOCAR MAIS CORTINAS NA ESCOLA!
Conseguimos finalmente, com a preciosa ajuda de toda a Comunidade Educativa, reunir a verba necessária à
instalação das cortinas em todas as salas do Álvaro Velho e numa sala da Escola dos Fidalguinhos que não tinha
estores!
No próximo mês vamos continuar a instalação!

Dia
01/04/2017
08/04/2017
Maio e Junho

Salas
16, 41,42
45,46,47, Sala AP
Restantes Salas em
datas a agendar

Para a colocação das cortinas precisamos da Vossa ajuda!

Se tem:
Berbequim com Percussão e Brocas de Diamante
que possa ceder em algum destes dias,
ou se tem:
disponibilidade para ajudar a colocar as cortinas,
CONTACTE-NOS
através de
apeeaeav@sapo.pt ou do facebook
e faça parte desta
MUDANÇA!
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