NOTÍCIAS DO ÁLVARO
BOLETIM INFORMATIVO

Um ano letivo cheio de
aventuras!
Este ano letivo foi marcado por muitas
iniciativas em todas as escolas do
Agrupamento.
Trabalhamos em conjunto para
melhorar as escolas do Agrupamento,
trouxemos os pais e encarregados de
educação à escola no Dia da Família,
aproximamo-nos da comunidade com as
acções do Dia B e atrevemo-nos a
organizar um Baile de Carnaval e um
Arraial de final de Ano!
Tudo em benefício das crianças do
Agrupamento!
Conseguimos realizar todas estas
iniciativas porque a nós se foram
juntando outras pessoas.
A AP precisa de si… Junte-se a nós!
A Direção
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Em jeito de balanço…
Eleitos pelo período de dois anos (mandato 2016-2018) deixámos
bem claro na nossa candidatura que éramos um grupo de
continuidade, mas também de rejuvenescimento da Associação de
Pais.
Na nossa equipa estão representadas todas as escolas e ciclos do
agrupamento que, dia-a-dia, levam a cabo o trabalho da associação
junto das mesmas, apoiando pais e encarregados de educação,
promovendo
e
organizando
diferentes
iniciativas.
Simultaneamente, nas atividades pontuais dirigidas a todo o
Agrupamento, está envolvida toda a equipa.
Declarámos que o nosso grande objectivo era aumentar a
representatividade e notoriedade da Associação na comunidade e
na vida do agrupamento, com benefícios e resultados concretos da
participação dos pais e encarregados de educação na melhoria das
condições existentes para o percurso académico, e para o
desenvolvimento pessoal e social dos nossos filhos. Abraçámos este
desafio e a nós muitos se juntaram!
Não podemos deixar de registar uma palavra de apreço e
agradecimento a todos quantos se voluntariaram a colaborar nas
iniciativas promovidas pela Associação: pais, alunos, corpo docente
e não docente de todas as escolas e parceiros locais públicos e
privados. Mostrámos, sem dúvida, que juntos somos mais fortes!

A APEEAEAV já está no Instagram!
Siga-nos em @apeeaealvarovelho

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

AASSOCIAÇÃO
Associação
instalada
na escola
Álvaro Velho,
em frente
ao portão,
ao ladoVELHO
da sala
11
DEestá
PAIS E
ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS
DE ÁLVARO
BARREIRO

NOTÍCIAS DO ÁLVARO – Nº 3
ACONTECEU …
SESSÕES NAS ESCOLAS DE 1º CICLO

A PSP

Durante o 3º período decorreram em todas as escolas do Agrupamento
sessões de sensibilização dirigidas aos alunos.

A PSP-Escola Segura é já há
alguns anos um parceiro nas
iniciativas da Associação de
Pais.
Os alunos das três escolas de 1º
ciclo puderam assistir aos
contos do Falco e saber mais
sobre segurança.

Nas escolas de 1º ciclo convidámos as farmácias locais, nomeadamente,
Farmácia Parreira, Farmácia Roldão e Farmácia dos Fidalguinhos a ir às
escolas falar sobre Pediculose (os famosos piolhos) e os Perigos e
Benefícios do nosso amigo Sol.
Para os alunos do 2º e 3º ciclo, a Farmácia Aliança (Baixa da Banheira) e
a Farmácia Holon (Barreiro) aceitaram o nosso convite e desenvolveram
sessões sobre o Acne com 8 turmas da escola-sede.
Foram ainda realizadas sessões sobre Sexualidade e Violência no
Namoro pela equipa do Gabinete de Psicologia Forense da Cooperativa
de Ensino Superior Egas Moniz.
O sucesso das sessões e a importância dos temas abordados fazem com
que esteja prevista a sua continuidade no próximo ano lectivo.

GERAÇÃO SAUDÁVEL
O autocarro da Geração Saudável voltou
este ano ao Álvaro Velho! A brincar
também se aprende.

Centro de Educação Ambiental
Os meses de Maio e Junho foram de contacto com a natureza para os
alguns alunos do 3º ano do 1º ciclo. Observar os flamingos e
contactar de perto com as espécies do Sapal foram algumas das
surpresas que o Cea Barreiro preparou para eles. O nosso obrigado ao
Cea Barreiro que permitiu esta visita à Mata da Machada e ao Sapal
do Rio Coina.
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Sabia que…
A Opticália de Santa Maria aceitou o
pedido da Associação de Pais e
ofereceu uns óculos a uma aluna de
5º ano que, devido a dificuldades
financeiras não os podia adquirir?
Podemos não conseguir mudar o
mundo, mas podemos fazer a
diferença na vida de alguém.
Obrigada!

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
A Associação de Pais esteve presente na votação do Orçamento
Participativo! A proposta vencedora foi a da mesa de Ping Pong com
97 votos, contra os 23 votos para o Secador de Mãos (e 1 voto em
branco).
Falta só escolher o local para a mesa!

DIA DA FAMÍLIA – 15 de Maio

Em Maio, as escolas de 1º ciclo celebraram o Dia da Família! Cada escola preparou actividades para desenvolver
com os alunos do Pré-Escolar e do 1º ciclo, com as famílias e professores.
Em cada escola, a Associação de Pais preparou uma venda de lanchinho, com bolos, salgados e água,
gentilmente cedidos pelos pais, e cuja receita foi entregue a cada escola.
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DIA B
A Associação de Pais apresentou candidatura junto da Câmara Municial do Barreiro para desenvolvimento de
um conjunto de ações na escola Álvaro Velho no âmbito do movimento Dia B.
O principal objectivo era melhorar as condições de
limpeza e de manutenção do espaço exterior da escola.
Foi excelente a adesão de professores, alunos e
encarregados de educação à iniciativa e com a ajuda de
todos foi possível pintar o muro exterior da escola
(lado direito), pintar os muros e bancadas do campo de
futebol, limpar em torno dos pavilhões (cerca de 50%),
pintar os bancos e muros (cerca de 80%), pintar todos
os corrimões e ferros que vedam espaços e canteiros
interiores e limpar e arranjar os canteiros na zona
central.

São acções como estas que aproximam a
comunidade da Escola e que reforça nos
alunos, professores, auxiliares e pais,
esta noção de pertença e de participação
comunitária num espaço que é de todos
e que, por isso, deve ser valorizado.
As acções desenvolvidas não só no
Álvaro Velho, mas também em todas as
escolas de 1º ciclo, com envolvimento de
tantas famílias veio provar-nos que
estamos certos em acreditar que juntos
somos mais fortes! Em apenas um dia e
com o material que nos foi
disponibilizado, os resultados foram
extremamente positivos, pelo que para o
ano se impõe nova candidatura!
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PROJETO “CORTINAS”
Com a realização da venda de rifas no Natal e com a verba angariada na Festa de Carnaval foi possível reunir
condições para concluir este projeto.
No dia 10 de Junho foi concluída a colocação de cortinas em todas as salas do Álvaro Velho com falta de estores
ou com estores partidos, a que acresceu ainda a biblioteca e uma sala na Escola Básica dos Fidalguinhos.
O custo total deste projeto foi de 2.821,19€ (nos anos de 2016 e
2017) e para além dos elementos da Associação foram envolvidos
cerca de dez pais voluntários que ajudaram na colocação das
cortinas.
Deixamos o nosso agradecimento à Apifex Cortinados & Interiores
(https://www.facebook.com/Apifex-Cortinados-Interiores105353469508076/) e ao Barão&Costa (http://baraoecosta.com/pt)
por terem sido parceiros neste projeto. O mesmo não teria sido
possível sem a ajuda dos voluntários que dedicaram uma parte do
seu tempo a esta causa. Agora as salas terão melhores condições
para os alunos!

ARRAIAL DO AGRUPAMENTO
No dia 14 de Junho, em jeito de encerramento do ano lectivo, propusemo-nos a organizar um Arraial com o
envolvimento de todas as escolas do Agrupamento.
O espírito de voluntarismo e disponibilidade com que foi preparado e executado por pais e professores,
equivale ao espírito de participação e de comunidade que se verificou nos alunos, famílias e todos quantos
estiveram presentes - cerca de 1250 pessoas.
Com abertura pelos Batuqueiros e apresentação de músicas e coreografias preparadas pela Escola Básica nº 2
do Lavradio, a animação foi também assegurada com danças de salão e a animação do DJ Daniel Fretes.
A verba obtida através desta atividade será utilizada para satisfação de necessidades nas escolas de 1º ciclo e
restante para apoiar na concretização dos projectos da Associação no próximo ano.
A MELHOR SARDINHA
Parabéns à Íris Feijão (2º ciclo) e
ao João Miranda (3º ciclo) pela
vitória no Concurso "A Melhor
Sardinha do Agrupamento"! Para
além de se terem divertido, ainda
ganharam um prémio...
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NOVA DIREÇÃO DO AGRUPAMENTO
Decorreu no último trimestre o processo eleitoral para o novo Diretor do Agrupamento de Escolas Álvaro
Velho, inicialmente com 3 candidaturas: Prof. Joaquim Nogueira, Prof. Lisa Ferrinho e Prof. Luís Latas.
No decorrer deste processo eleitoral a Associação de Pais solicitou aos representantes dos Encarregados de
Educação presentes no Conselho Geral que propusesse uma sessão de esclarecimento aberta a toda a
comunidade educativa para apresentação das propostas de cada candidato.
O convite foi aceite e a sessão foi realizada no passado dia 05 de Junho na
escola sede, onde esteve presente o Professor Luís Latas.
Na eleição, ocorrida no passado dia 16 de Junho, o Prof, Luís Latas foi
eleito Director do Agrupamento. O projeto da nova equipa diretiva
intitula-se "100+.4.50" e pode ser consultado online em
http://100450.my-free.website/. Este assenta em 4 vectores: as infraestruturas, a comunicação, a gestão e os processos, numa visão de
interdependência entre ciclos, numa gestão colaborativa e de
proximidade e em objectivos partilhados.
A Direcção da Associação de Pais deseja à nova equipa o maior sucesso,
pois este traduz-se no sucesso de todos os alunos do agrupamento.

GALA DE FINALISTAS
Foi no passado dia 1 de Julho que os finalistas celebraram o final de mais uma etapa! A Associação de Pais
teve o prazer de apoiar esta iniciativa oferecendo os diplomas aos finalistas e desejando o maior sucesso
para as próximas etapas.
Nunca desistam dos vossos sonhos!
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