
 

 

BOLETIM INFORMATIVO  

O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR  

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 
Escolas de Álvaro Velho considera que o envolvimento da comunidade na 
escola tem benefícios diretos não só na aprendizagem dos alunos, mas 
também traz benefícios para os pais, professores e para a própria escola. 

A escola é um espaço privilegiado de aprendizagem e de socialização, pe-
lo que para além de competências pedagógicas, é necessário fomentar o 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais, tão fundamentais 
para um crescimento saudável e para o desempenho de uma cidadania 
cada vez mais ativa. 

Nesta linha, a Associação de Pais promove, com a colaboração de parcei-
ros da comunidade, um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos 
alunos dos diferentes ciclos de ensino sobre temáticas consideradas priori-
tárias pela Associação de Pais e pela Direção do Agrupamento. 

Escola Segura - PSP 

Este ano, com a Equipa da Escola Segura da PSP desenvolveram-se em 
todas as escolas de 1º ciclo, as seguintes ações: 

 Salas de pré-escolar: “Crescer em Segurança”; 

 1º Ano: “Desmistificar a figura do Policia”; 

 2º Ano: “Prevenção e Educação Rodoviária”; 

 3º Ano: “Recreio Escolar”; 

 4º Ano: “Segurança na Rua”. 

 

Farmácias 

Com as Farmácias da localidade - Parreira e Rol-
dão - foi tratada a questão do Acne, tão impor-
tante na fase da adolescência - com as turmas de 
7º e 8º ano da Escola Álvaro Velho.  

 

Projeto Juventude em Movimento 

O Projeto Juventude em Movimento, grupo da Faculdade de Psicologia 
Forense da Cooperativa de Ensino Egas Moniz dina-
mizou ações sobre Bullying com os alunos de 5º ano e 
Perigos das Redes Sociais com os alunos de 6º ano do 
Agrupamento. 
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ACES do Arco Ribeirinho  

Este ano lectivo iniciámos uma nova parceria, com o Agrupamento de Centros 
de Saúde do Arco Ribeirinho, para dinamizar sessões sobre Nutrição com os 
alunos das salas de pré-escolar das 3 escolas de 1º ciclo do Agrupamento. Fo-
ram sessões com grande impacto nas crianças, pelo que se espera o seu alarga-
mento a outros níveis de ensino. 

Palestra “Como fazer do seu filho um bom aluno? 

O Professor Jorge Rio Cardoso percorreu o país para falar com os pais portu-
gueses e conhecer de perto os problemas dos seus filhos. Em Janeiro veio ao 
auditório da AURPIL no Lavradio apresentar à nossa comunidade educativa 
possíveis soluções de combate ao insucesso escolar.  

A sessão contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, Frederico Rosa, Sra. Presidente da União de Freguesias Barreiro La-
vradio, Gabriela Guerreiro, o Diretor do Agrupamento, Prof. Luís Latas e cerca 
de 50 encarregados de educação que  contribuíram para o debate em torno 
de um tema tão atual. 

Acreditamos no envolvimento de todos! 

III ARRAIAL DO AGRUPAMENTO  

Aconteceu… 

14 de Junho 

 Participámos no Mercado de Natal do Lavradio; 

 Produzimos e oferecemos pulseiras de promoção da Associação de 
Pais e do Agrupamento; 

 Remodelámos a nossa sala na Escola-Sede; 

 Enviámos exposição sobre necessidade urgente de requalificação da 
Escola-Sede a todos os grupos parlamentares; 
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O próximo evento será o III Arraial do Agrupamento, um momento que 
marca o final de mais um ano lectivo e que é fundamental para o reforço do 
espírito de grupo de toda a comunidade educativa.  

Decorrerá no dia 14 de Junho, na Escola Álvaro Velho, estando prevista a or-
ganização de algumas atividades em família, para além dos já habituais 
“comes e bebes”, baile, atuações e DJ. 

Todos serão convidados a participar… reserve na agenda o dia 14 de Junho! 

Será a grande festa de Final do Ano do Agrupamento... 

Em breve… 
 Oferta de mapas Mundo, Europa e Portugal às 3 escolas de 1º ciclo do 

Agrupamento; 

 Colocação de cortinas nos Balneários do Pavilhão Desportivo; 

 Intervenção nos recreios das escolas do Agrupamento; 

 Dinamização do Dia “A”, onde os pais serão convidados a participar 
numa iniciativa conjunta; 

 Realização de um workshop para pais; 

 Sessão sobre Bullying. 


