
 

 

BOLETIM INFORMATIVO  

O REGRESSO ÀS AULAS  

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho mantém a 

convicção de que a Escola precisa do envolvimento de 
todos os agentes da comunidade educativa e que cada 

um, dentro das suas competências, deve assegurar as 
suas atividades, mantendo sempre o foco nas necessida-

des e interesses dos alunos do agrupamento.  

O ano que passou foi desafiante, com inúmeras sessões dirigidas aos alunos e com 

a realização de ações especificamente dirigidas às necessidades dos encarregados 
de educação. O nosso desejo é que os pais e encarregados de educação se sintam 

cada vez mais parte integrante da escola e que encontrem formas de se envolve-
rem na vida escolar dos seus filhos.  

Para este ano letivo que agora se inicia, vamos continuar a apostar na promoção 
de atividades que possam ajudar todos nesta tarefa árdua que é “educar” uma 

criança. Estamos convictos que o trabalho de equipa, em articulação direta com 
a Direção do Agrupamento, Coordenações de Escola, Representantes de Turma, 

Encarregados de Educação e outras estruturas da comunidade é a chave para o 
sucesso! 

Votos de um excelente ano letivo para todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Férias de Verão 2019 

São muitos os que anseiam pelas férias, mas para os pais as férias podem ser um 

verdadeiro pesadelo. É necessário encontrar uma ocupação para as crianças, pois 
nem sempre existe uma rede familiar de suporte e por vezes a oferta de férias 

escolares é demasiado dispendiosa para as famílias. A Associação de Pais organi-
zou, em parceria com a EDUGEP, as férias de verão do Agrupamento, onde con-

seguiu - a baixo custo - promover atividades diárias durante cinco semanas, 

incluindo piscina e praia. Conseguimos garantir umas férias de qualidade a cerca 

de 50 alunos por semana! 

NOTÍCIAS DO ÁLVARO 
N. º 7  

Setembro de 2019 

#eusoualvarovelho 

FAÇA-SE SÓCIO: 

 

 

Sabia que pais mais 

envolvidos na vida 
escolar dos filhos 

trazem benefícios para 
as crianças? 
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Oferta de Mapas-Mundo às Escolas de 1º ciclo 

As verbas angariadas nas iniciativas promovidas pela Associação de Pais permitem 

colmatar algumas necessidades das escolas do agrupamento. Conseguimos atualizar as 
coleções de mapas (Mundo, Europa e Portugal) em todas as escolas de 1º ciclo. 

Cortinas nos Balneários do Pavilhão Desportivo    

Com base na reunião anual que realizamos com os Delegados e Sub-Delegados de 

Turma foi identificada a necessidade de colocação de cortinas nos balneários do Pavi-
lhão Desportivo, de forma a garantir a privacidade dos alunos e alunas. As cortinas 

foram adquiridas e entregues à Direção do Agrupamento, esperando-se que estejam 
colocadas já no arranque do ano letivo. 

Recreios de Qualidade 

O projeto “Recreios de Qualidade” para as escolas de 1º ciclo foi já apresentado à 
Câmara Municipal do Barreiro e à União de Freguesias de Barreiro Lavradio, pelo que 

se aguarda a validação do mesmo, para que se possa operacionalizar a primeira fase 
de requalificação. O projeto inclui a pintura de alguns jogos e a colocação de alguns 

materiais de jogo e de convívio no espaço exterior das escolas. 

Gala de Finalistas 

A Gala de Finalistas constitui-se como um momento importante no percurso escolar 
dos alunos e marca, em simultâneo, o final de uma etapa e o início de uma nova 

aventura. A Associação de Pais apoia esta comemoração, com a oferta das faixas a 
entregar a todos os finalistas, 

que permanecerá como uma 
recordação desta etapa.   

#juntossomosmaisfortes 
III ARRAIAL DO AGRUPAMENTO  

#eusoualvarovelho 

Um desafio enorme, partilhado pela Associação de Pais e pela Direção do Agru-
pamento em desenvolver, num só dia, atividades para todos os alunos - do pré-

escolar ao 3º ciclo - e ainda trazer as famílias à escola.  

A parte da manhã foi reservada à 2ª edição do Álvaro a Pé, uma prova com de-

safios e jogos dirigida aos alunos do 5º ao 8º ano de escolaridade e à tarde, a escola-
sede recebeu os alunos das 3 escolas de 1º ciclo para celebração da Festa de Final de 

Ano com jogos preparados especialmente para a diversão de todos. As famílias fo-
ram convidadas a juntar-se à Festa e a celebrar o Dia da Família com a dinamiza-

ção de atividades pais e filhos. 

Este dia de festa culminou com a 3ª edição do Arraial do Agrupamento, organizada 

pela Associação de Pais, onde não faltaram os comes e bebes, a quermesse, ativi-
dades de robótica, insuflável e música para todos os gostos. 

A celebração do Dia do Agrupamento, Dia da Família, Festa de Final de Ano e III 

Arraial do Agrupamento reuniu na escola mais de 2000 pessoas!  

Agradecemos a todos os que se envolveram, a todos os que disponibilizaram um 

pouco do seu tempo para garantir uma festa 5 estrelas. Por isso, OBRIGADO por 
continuarem a acreditar nesta equipa e por terem partilhado connosco mais um 

momento de convívio espetacular! 

Em breve… 
 Sessões para Pais: 
  - Internet Segura (Novembro); 
   - Bullying (a definir); 

 Workshop de matemática para pais (1º ciclo). 

Sabia que recreios de 
qualidade diminuem 

as situações de  

violência? 
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