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Para os mais atentos pode causar alguma estranheza o cabeçalho do nosso

boletim, a realidade é que decidimos alterar o nome deste projecto para

Escola da Comunidade – Projecto Educativo 3491, mantendo o subtítulo que

lhe dava nome no ano lectivo anterior, por se manter em ambas as escolas,

mas acrescentado uma nova designação!

Esta alteração teve origem na base do projecto e nos valores que as

associações de base local que o gerem, ARAL (Associação de Residentes do

Alto do Lumiar) e APEAL (Associação de Pais e Encarregados de Educação do

Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar), pretendem transmitir. Para além

de se manterem os moldes da gestão das Actividades de Enriquecimento

Curricular (AEC) e Componente de Apoio à Família (CAF) nas Escolas Básicas

N.º 34 e N.º 91, achámos que a nossa forma de trabalho, de abertura da Escola

à Comunidade e de trazermos recursos desta última para dentro da Escola,

mereceu a alteração do nome, passando-se assim a dar maior enforque a

esta valência que em muito nos distingue.

Esperamos que todos gostem do nosso novo nome e prometemos manter, e

até melhorar, a qualidade do nosso trabalho!

Escola da 
Comunidade

Escola EB 1/JI N.º 34

Escola EB 1/JI N.º 91

Coordenação:

Bárbara Oliveira
Susana Pragana

Promotores:

Primeira Novidade: Mudámos o nome 

do projecto
Escola da Comunidade – Projecto Educativo 3491

Contactos

Susana Pragana -
916349178   

Bárbara Oliveira -
969496349

aecs.3491@gmail.com

No final do ano lectivo anterior a ARAL e APEAL mostraram a sua vontade em

passar a gerir a Componente de Apoio à Família da Escola Básica N.º 91, até

então gerida por outra associação. Depois de um período de negociação e de

ajustamento, o respectivo Agrupamento decidiu atribuir tal gestão às entidades

que já se encontravam a gerir as AEC da escola.

Isto quer dizer que, a ARAL e APEAL são as entidades gestoras das AEC e CAF

de duas das Escolas do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, a Escola

Básica N.º 34 e N.º 91.

Na sequência desta nova aquisição, decidimos efectuar uma remodelação da

sala da CAF, tendo a APEAL reunido esforços junto dos seus sócios e

proporcionado um sábado diferente, com muito esforço, muita dedicação e

criatividade. Os resultado final foi um sucesso.

Segunda Novidade: Um novo desafio
Gestão da CAF da Escola Básica N.º 91
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ARAL – Associação de Residentes do Alto do Lumiar – aralumiar@gmail.com
http://aralumiar.wordpress.com

APEAL – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Alto do Lumiar - apaltodolumiar@gmail.com
http://apaltodolumiar.wordpress.com

Escolinha de Rugby da (m)Alta
Início dos treinos a 7 de Outubro

Com o início do ano lectivo nas escolas, também a Escolinha de Rugby da

(m)Alta deu o pontapé de saída, efectuando várias demonstrações da

modalidade durante o período das AEC nas escolas. A adesão dos alunos

foi grande, esperando-se bastantes novos atletas.

Os treinos propriamente ditos têm início dia 7 de Outubro, mantendo-se o

horário do ano passado, terças e quintas-feiras das 15h30 às 17h00 no

Complexo Desportivo do Alto do Lumiar!

Todos podem integrar a equipa, basta inscreverem-se nas Escolas N.º 34 ou

N.º 91, junto dos treinadores de Rugby ou no K’Cidade.

A APEAL teve o prazer de ser convidada a estar

presente no Odivelas TV, que tem uma emissão

online na qual vamos participar!

Vamos estar no programa “Nós e a Escola” e

conversar um pouco sobre o trabalho que a nossa

Associação de Pais faz no Agrupamento de Escolas

do Alto do Lumiar.

Veja o Programa “Nós e a Escola” de 28 de

Setembro de 2010 (http://vimeo.com/15508020).

APEAL
Programa: Nós e a Escola

A Escolinha de Rugby da (m)Alta está a

“recrutar” voluntários. Se tens por objectivo o

voluntariado, tens força de vontade, alguma

relação com a modalidade ou território e

queres pertencer a este núcleo, inscreve-te!

Basta dirigires-te a um dos responsáveis

(Bárbara Oliveira ou Afonso Nogueira) para

percebermos aonde a tua ajuda pode ser uma

mais valia!

Podes ajudar nos treinos, na organização dos

encontros de escolinhas, com a papelada e

muito mais… basta querer!

ARAL
Queres ser voluntário do Rugby?

Breves das Associações

Equipa de Trabalho 2010 - 2011
Coordenação, Professores AEC e Monitores CAF
Um novo ano lectivo é sinónimo da construção de equipas de trabalho para as Escolas, tanto no que toca a

coordenadores, a professores AEC e a Monitores CAF. Foi, neste sentido, efectuada ainda antes das aulas

terem início, uma cuidadosa selecção das pessoas para trabalharem na Escola da Comunidade, sendo

características do perfil pretendido a pro-actividade, o dinamismo, o espírito de equipa, o associativismo, a

responsabilidade e a dedicação, aliados à experiência com crianças e a competências específicas

relacionadas com as áreas concretas de intervenção.

Assim sendo, temos entre a equipa deste ano pessoas com formações bastante diferenciadas, desde

psicólogos a assistentes sociais, de professores de educação física a animadores sócio-culturais, de actores a

professores de inglês, de formados em dança a artistas plásticos, de músicos a animadores e treinadores de

modalidades desportivas, de moradores locais (7 pessoas) a externos, de antigos (12 pessoas) a novos

colaboradores, etc., etc., etc.

A nossa equipa é, deste modo, constituída por, 2 Coordenadoras, uma na Escola N.º 91 e outra na Escola N.º

34, 7 Professores AEC em cada escola (14 professores AEC ao todo), 5 Monitores CAF na EB 34 e 2 na EB 91, o

que perfaz um total de 23 pessoas a trabalhar na Escola da Comunidade.

Acreditamos que esta amálgama de conhecimentos e competências em tudo será benéfica para o projecto,

sendo, só assim, possível desenvolver actividades diferenciados e transmitir competências diversas às crianças.

Toda a equipa está unida e promete dedicação, acrescentando sempre algo de novo à vidas das crianças…
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