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O PORQUÊ DE UM BOLETIM? 

A APMA pretende neste ano letivo 2011/2012 
conseguir comunicar com um maior número 
de Pais e Encarregados de Educação (EE), 
tendo em vista potenciar o sucesso escolar de 
todos os alunos. 

Assim surgiu a ideia de termos um Boletim 
Informativo, com uma periocidade 
trimestral, de distribuição gratuita como 
forma de apoiar todos e cada um de nós – 
alunos, EE e professores – no cumprimento 
das suas responsabilidades no seio da 
comunidade educativa da qual fazemos parte. 

Através dele pretende-se dar conta das 
atividades desenvolvidas pela APMA e 
divulgar informação considerada útil e do 
interesse de todos. 

Neste primeiro número já consta o nosso 
novo logotipo, vencedor do concurso que 
promovemos junto dos nossos alunos de 6º, 
7º, 8º e 9ºs anos, que tiveram a colaboração 
dos Professores de Educação Visual. 

Desta forma gostaríamos de trazer mais Pais 
e EE que connosco abraçassem este projeto, 
pois só JUNTOS conseguiremos melhorar as 
condições dos nossos Educandos junto da 
nossa Escola! 

PORQUÊ SER NOSSO ASSOCIADO? 

Os Pais têm o DIREITO de participar na 
vida escolar dos seus filhos. Para além do 
acompanhamento que faz diariamente é 
necessário manter contato com a escola e 
com os seus órgãos diretivos. As Associações 
de Pais assumem particular importância 

neste processo de envolvimento dos Pais na 
Escola. Partilhe este projeto connosco, diga-
nos qual a sua disponibilidade para colaborar. 
Inscreva-se como associado. Para isso peça-
nos uma ficha de inscrição. A nossa quota é 
apenas de € 5 por ano. 

PARTICIPEPARTICIPEPARTICIPEPARTICIPE!!!!    

AJUDE O SEU EDUCANDO 

� Fale diariamente com o seu educando Fale diariamente com o seu educando Fale diariamente com o seu educando Fale diariamente com o seu educando 
sobre o seu dia na escola;sobre o seu dia na escola;sobre o seu dia na escola;sobre o seu dia na escola;    

� VeVeVeVejajajaja    sempresempresempresempre    a Cada Cada Cada Caderneta do Aluno;erneta do Aluno;erneta do Aluno;erneta do Aluno;    

� Fale com a Diretora de Turma e peçaFale com a Diretora de Turma e peçaFale com a Diretora de Turma e peçaFale com a Diretora de Turma e peça----
lhe o telefone oulhe o telefone oulhe o telefone oulhe o telefone ou    eeeemail para quando não mail para quando não mail para quando não mail para quando não 
poder ir à escola;poder ir à escola;poder ir à escola;poder ir à escola;    

� Fale com o Representante dos Pais da Fale com o Representante dos Pais da Fale com o Representante dos Pais da Fale com o Representante dos Pais da 
turma do seu educando, para lhe turma do seu educando, para lhe turma do seu educando, para lhe turma do seu educando, para lhe 
transmitir o que ache importante.transmitir o que ache importante.transmitir o que ache importante.transmitir o que ache importante.    

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Continuaremos a fazer apoio ao refeitórioapoio ao refeitórioapoio ao refeitórioapoio ao refeitório 
1 a 2 vezes por semana; 

A APMAAPMAAPMAAPMA em colaboraçãocolaboraçãocolaboraçãocolaboração com a escolacom a escolacom a escolacom a escola 
está ajudar na organização das atividades organização das atividades organização das atividades organização das atividades 
para o próximo dia 23 de Marçopara o próximo dia 23 de Marçopara o próximo dia 23 de Marçopara o próximo dia 23 de Março, último dia 
de aulas antes do final do 2º Período. 

Neste dia realizar-se-á um torneio inter-
turmas do jogo do Mata, dos alunos do 2º 
ciclo e um torneio de andebol para os 
alunos do 3º ciclo. Com o apoio da APMAapoio da APMAapoio da APMAapoio da APMA 
irão decorrer sessõessessõessessõessessões    para algumas turmas para algumas turmas para algumas turmas para algumas turmas 
de 2º ciclode 2º ciclode 2º ciclode 2º ciclo, “Sinais do Corpo Humano”, 
com Dr. Hugo Gamboa, Professor de 
Física Experimental na UNL antigo aluno 
da nossa escola e Pai de uma nossa aluna.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

No início deste ano letivo, a pedido da escola, 
a APMA pediu aos Pais e EE a entrega de 1 
resma de papel. E assim criamos a 
Campanha do PapelCampanha do PapelCampanha do PapelCampanha do Papel    que ainda se mantem. 
Esta iniciativa teve também a colaboração de 
outras entidades que muito contribuíram 
para o seu sucesso. Caso ainda não tenham 
participado, apelamos a todos para ajudar a 
Escola: Pelo seu educando entregue 1 resma 
de papel para ser dada à Escola. Contamos 
com a sua ajuda! 

No início deste ano letivo, a APMA tomou 
conhecimento de alguns problemas que 
existiam no nosso refeitóriorefeitóriorefeitóriorefeitório. 

Assim, durante a semana com ajuda de 
alguns pais que se voluntariaram para nos 
ajudar começámos a apoiar os auxiliares do 
refeitório durante a hora de almoço na 
organização das filas dos alunos na entrada e 
no interior do refeitório, incentivando todos 
os alunos ao bom comportamento durante o 
almoço, bem assim como aconselhar que não 
desperdicem comida e comam a refeição 
completa. 

Com esta nossa ação conseguimos a 
colocação de mais 1 funcionária naquele local. 
Foram detetadas algumas faltas de material 
(tabuleiros e taças) e percebemos que isso era 
uma das causas para a demora do serviço. 

No último dia de aulas do 1º períodoúltimo dia de aulas do 1º períodoúltimo dia de aulas do 1º períodoúltimo dia de aulas do 1º período, a 
APMA ofereceu um lanchelanchelanchelanche aos nossos 
alunos em que a ajuda e o apoio dos Pais e EE 
permitiram que as mesas das nossas crianças 
estivessem cheias de coisas boas! 

Após o lanche foi o sorteiosorteiosorteiosorteio do nosso Cabaz Cabaz Cabaz Cabaz 
de Natalde Natalde Natalde Natal, gentilmente oferecido pelo “Pão de 
Açúcar”, das Amoreiras. A rifa vencedora foi 
a 580 que pertencia à mãe de um aluno de 8º 
ano, a Sra. D. Manuela. Muitos Parabéns! 

No dia 7 de Fevereiro fez-se a entregaentregaentregaentrega dos 
prémiosprémiosprémiosprémios aos vencedorvencedorvencedorvencedoreseseses do concurso concurso concurso concurso proposto 
pela APMA para o seu logotipologotipologotipologotipo: 

1º lugar1º lugar1º lugar1º lugar: Catarina Oliveira do 9º D 

2º lu2º lu2º lu2º lugargargargar: Inês Roque do 8ºB 

3º lugar3º lugar3º lugar3º lugar: Igor Gomes do 8ºA 

Aos vencedores, a APMA entregou um 
cheque-oferta do El Corte Inglês, no valor de 
€ 25 para o 1º classificado, € 15 para o 2º e € 10 
para o 3º classificado. Agradecemos a 
colaboração de todos os participantes! 
PARABÉNS! 

A APMA mesmo com poucas verbas tem 
vindo a responder às necessidades e aos 
apelos que a Escola nos tem feito, assim: 

Este ano já adjá adjá adjá adquiriu 100 tabuleiros e 100 taçasquiriu 100 tabuleiros e 100 taçasquiriu 100 tabuleiros e 100 taçasquiriu 100 tabuleiros e 100 taças 
de sobremesade sobremesade sobremesade sobremesa para o nosso refeitório 
permitindo assim que não haja tanta demora 
em servirem os almoços e passe a haver 
sobremesas para todos os alunos; 

De modo a criar uma maior oferta no CRE 
adadadadquiriuquiriuquiriuquiriu----sesesese um conjunto de DVD´s DVD´s DVD´s DVD´s sobresobresobresobre    
História de PortugalHistória de PortugalHistória de PortugalHistória de Portugal; 

A pedido do Prof. Francisco Janeiro 
ccccomprámosomprámosomprámosomprámos     madeirasmadeirasmadeirasmadeiras para a construção de construção de construção de construção de 
teateateatearesresresres para os alunos da disciplina 
Multiculturais. 
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OS ORGÃOS SOCIAIS DA NOSSA ASSOCIAÇÃO 

 2011/2012 

ASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERAL 

    

Mafalda Folque Mafalda Folque Mafalda Folque Mafalda Folque     

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

    

Carla Gil  Carla Gil  Carla Gil  Carla Gil  

SECRETÁRIOSECRETÁRIOSECRETÁRIOSECRETÁRIO    

    

    

Carla CoelhoCarla CoelhoCarla CoelhoCarla Coelho    

SECRETÁRIOSECRETÁRIOSECRETÁRIOSECRETÁRIO    

DIREÇÃODIREÇÃODIREÇÃODIREÇÃO 

    

Rosária SantosRosária SantosRosária SantosRosária Santos    

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

    

    

Anabela OliveiraAnabela OliveiraAnabela OliveiraAnabela Oliveira    

VICEVICEVICEVICE----PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

    

Sandra SantosSandra SantosSandra SantosSandra Santos    

SECRETÁRIOSECRETÁRIOSECRETÁRIOSECRETÁRIO    

    

Ana RodriguesAna RodriguesAna RodriguesAna Rodrigues    

TESOUREIROTESOUREIROTESOUREIROTESOUREIRO    

    

    

    

    Cristina SanchesCristina SanchesCristina SanchesCristina Sanches    

VOGALVOGALVOGALVOGAL    

    

    

    

João AlmeidaJoão AlmeidaJoão AlmeidaJoão Almeida    

VOGALVOGALVOGALVOGAL    

Júlia GodinhoJúlia GodinhoJúlia GodinhoJúlia Godinho    

VOGALVOGALVOGALVOGAL    

        

CONSELHO FISCALCONSELHO FISCALCONSELHO FISCALCONSELHO FISCAL 

    

Pedro GilPedro GilPedro GilPedro Gil    

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

    

    

Ceu GuardaCeu GuardaCeu GuardaCeu Guarda    

VOGALVOGALVOGALVOGAL    

    

Carla PalmaCarla PalmaCarla PalmaCarla Palma    

VOGAL VOGAL VOGAL VOGAL     
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Sessão de Apoio  

“As Famílias e a Crise” 

Nos dias que correm cada vez mais, as 
famílias portuguesas estão a sentir as 
constantes restrições no seu dia-a-dia. 
Assim a APMA convida todos os Pais e 
Encarregados de Educação a assistir a uma, 
das sessões de esclarecimento e ajuda de 
como podemos poupar e rentabilizar os 
nossos recursos.  

A 1ª sessão1ª sessão1ª sessão1ª sessão será já no próximo dia 23 de próximo dia 23 de próximo dia 23 de próximo dia 23 de 
FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro e a 2ª sessão2ª sessão2ª sessão2ª sessão, no dia 8 de Marçodia 8 de Marçodia 8 de Marçodia 8 de Março, 
ambas às 18:30às 18:30às 18:30às 18:30. 

“AS FAMÍLIAS E A CRISE” será 
ministrada por Teresa Cópio, advogada 
especialista em Direito do Trabalho e 
Segurança Social. 

Se conhece alguma família que esteja neste 
momento a passar por dificuldades e que 

precise de qualquer tipo de ajuda, as Juntas 
de Freguesia são bons apoios a quem 
podemos recorrer. 

No nosso agrupamento de escolas fazem 
parte as Juntas de Freguesia de S. 
Sebastião, N. Sra. de Fátima e Campolide, 
que têm neste momento APOIOS que 
poderão ser muito úteis. Através das 
assistentes sociais os fregueses poderão 
estabelecer os contatos. 

As paróquias das respetivas áreas de 
residência são também bons apoios. 

Se precisa de ajuda, ou se conhece alguém 
que possa necessitar de apoio FALE COM FALE COM FALE COM FALE COM 
a APMAa APMAa APMAa APMA e nós ajudamos! 

CALENDÁRIO ESCOLARCALENDÁRIO ESCOLARCALENDÁRIO ESCOLARCALENDÁRIO ESCOLAR    

Férias de CarnavalFérias de CarnavalFérias de CarnavalFérias de Carnaval: 20/2 a 22/2 

Férias da PáscoaFérias da PáscoaFérias da PáscoaFérias da Páscoa: 26/3 a 09/4  

Exames IntermédiosExames IntermédiosExames IntermédiosExames Intermédios: 

8º ano – Matemática: 29/2  

9º ano – Língua Portuguesa: 9/3 

Matemática: 10/5 

Final das aulasFinal das aulasFinal das aulasFinal das aulas: 6º e 9º ano: 8/6  

5º, 7º e 8º anos: 15/06 

Exames Nacionais deExames Nacionais deExames Nacionais deExames Nacionais de    6º e 9º ano6º e 9º ano6º e 9º ano6º e 9º ano –
Língua Portuguesa e Matemática – Junho 

CONTATOS APMACONTATOS APMACONTATOS APMACONTATOS APMA    
Deixe as suas sugestões e comentários, na 
nossa Caixa de CorreioCaixa de CorreioCaixa de CorreioCaixa de Correio que está na 
Portaria da escola, ou através do nosso 
endereço eeee----mailmailmailmail: 
apaismarquesaalorna@gmail.comapaismarquesaalorna@gmail.comapaismarquesaalorna@gmail.comapaismarquesaalorna@gmail.com    

Visite-nos no FacebookFacebookFacebookFacebook, ou no  nosso blogblogblogblog 
através do endereço: 
http://apaismarquesaalorna.blog.pthttp://apaismarquesaalorna.blog.pthttp://apaismarquesaalorna.blog.pthttp://apaismarquesaalorna.blog.pt    

Fale connosco:Fale connosco:Fale connosco:Fale connosco: Na segunda 5ª fsegunda 5ª fsegunda 5ª fsegunda 5ª feiraeiraeiraeira de 
cada mês entre as 16h e as 19hentre as 16h e as 19hentre as 16h e as 19hentre as 16h e as 19h venha à 
Escola e estaremos no nosso espaço, ou 
ligueligueligueligue para os telefones 937242055937242055937242055937242055 (RosáriaRosáriaRosáriaRosária 
Santos-Presidente de Direção) ou 
967062746967062746967062746967062746 (Anabela Anabela Anabela Anabela Oliveira-Vice-
Presidente de Direção) ou 924437629924437629924437629924437629 
(CarlaCarlaCarlaCarla Coelho-Secretária) 

 


