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O BOLETIMO BOLETIMO BOLETIMO BOLETIM    

Está a terminar mais um ano letivo e a 
Direção da APMA gostaria de agradecer, 
desde já, a colaboração de todos os Pais e 
Encarregados de Educação que ao longo 
deste ano estiveram connosco envolvidos 
neste projeto. 

Este ano apostámos numa maior atividade 
com os nossos alunos, promovemos sessões 
de apoio aos Pais, alargámos os nossos 
canais de comunicação, com a criação do 
nosso Boletim Informativo e com a criação 
do Site da nossa Associação. 

Conseguimos que este ano fosse 
implementado o quadro de valorização e 
reconhecimento do mérito dos nossos 
alunos. 

No próximo ano letivo, outra Direção terá 
de ser eleita e acreditamos que os Pais que 
vierem abraçar este projeto deem 
continuidade ao trabalho já desenvolvido. 

Se todos estiverem unidos, a força dos Pais 
será sempre muito maior e mais eficaz. É 
importante que haja um canal privilegiado 
para junto da Escola e dos seus órgãos 
diretivos fazer chegar as suas sugestões e 
preocupações. 

Ajude-nos a abraçar este desafio, pois só 
assim conseguiremos criar melhores 
condições para os nossos educandos. Por 
isso: 

SEJA NOSSO ASSOCIADO E PARTILHE 

ESTE PROJECTO CONNOSCO 

 

Peça uma ficha de inscrição para ser nosso 
associado. A nossa quota de € 5 é anual. 

    

ACTACTACTACTIVIDADES A REALIZARIVIDADES A REALIZARIVIDADES A REALIZARIVIDADES A REALIZAR    

    

CLUBE DOS AVÓS 

Em parceria com a Junta de Freguesia de 
São Sebastião da Pedreira, o objetivo 
principal deste projeto é reforçar o papel 
dos avós na comunidade escolar, criando 
oportunidades de partilha de saberes e 
experiências, uma oportunidade única de 
criar uma ponte também entre pais e filhos, 
transposta com o revelar de episódios de 
quando os pais eram crianças. Conhecer as 
suas histórias e participarem ativamente na 
vida escolar dos seus netos. 
Pretende-se desenvolver o interesse pela 
leitura com a “Hora do Conto”, fomentar o 
gosto pela leitura e contribuir para o 
entusiasmo vivo, dinâmico e sincero da 
descoberta da leitura e da escrita, 
organização da hora do almoço no 
refeitório, o arranque da horta pedagógica e 
a ajuda na entrada e saída da escola.    

Porque os avós são importantes, juntePorque os avós são importantes, juntePorque os avós são importantes, juntePorque os avós são importantes, junte----sssse a nós neste e a nós neste e a nós neste e a nós neste 

projeto. Inscrevaprojeto. Inscrevaprojeto. Inscrevaprojeto. Inscreva----sesesese::::    

Nome do aluno _______________Nome do aluno _______________Nome do aluno _______________Nome do aluno _______________________________________________________________________________________________    

Nome do Nome do Nome do Nome do avó/aavó/aavó/aavó/avô___________________________vô___________________________vô___________________________vô___________________________________________________    

Contacto______________________Contacto______________________Contacto______________________Contacto__________________________________________________________________________________________________    

Nota: Entregue na caixa do correio que se encontra Nota: Entregue na caixa do correio que se encontra Nota: Entregue na caixa do correio que se encontra Nota: Entregue na caixa do correio que se encontra 

na entrada da escolana entrada da escolana entrada da escolana entrada da escola    ou envieou envieou envieou envie----nos por enos por enos por enos por e----mail paramail paramail paramail para:  

apais.marquesaalorna@gmail.com 
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DIA DO AGRUPAMENTO 

No próximo dia 30 de 
Maio celebra-se na nossa 
escola, o Dia do 
Agrupamento. Alguns 
membros da Associação 
vão estar presentes neste 

evento para apoiar e organizar a temática 
da Gastronomia com os alunos. 

No âmbito desta atividade, a APMA 
imprimiu os passaportes que vão ser 
utilizados pelos alunos, forneceu o material 
descartável a ser utilizado (pratos, copos e 
talheres), vai dar apoio na salada de frutas, 
nomeadamente contribuir com frutos 
tropicais e ainda colaborar nas atividades 
que forem solicitadas pela Escola. 

 

ÚLTIMO DIA DE AULAS-15/6 

A APMA vai organizar para os alunos 
finalistas de 9º ano, um jantar de despedida 
com animação musical e entrega de 
certificados de participação. Convidam-se, 
desde já, todos os Pais e Encarregados de 

Educação a participarem neste dia tão 
importante para os nossos alunos. 

Para ter mais informações consultem a 
nossa página do Facebook e o nosso site 
www.apeema.comwww.apeema.comwww.apeema.comwww.apeema.com    

ATIVIDADES JÁ REALIZADASATIVIDADES JÁ REALIZADASATIVIDADES JÁ REALIZADASATIVIDADES JÁ REALIZADAS    

    

SEMANA DA LEITURA 

Decorreu na semana de 5 a 9 de Março, a 
semana da leitura, no CRE. A convite da 
Profª Leonor Pereira, a APMA esteve 
presente nesta iniciativa. A mãe de uma 
aluna de 5º ano, associada da APMA esteve 
no dia 9/3 a ler um conto de Manuel da 
Fonseca a uma turma do 7º ano. À leitura 
do Conto juntou-se uma animada conversa 
sobre a interpretação da história contada e 
outros assuntos. Os alunos participaram 
com interesse durante os 45 minutos da 
sessão. Esperamos contar com outros Pais e 
Encarregados de Educação para podermos 
participar no próximo ano! 

 

QUADRO DE VALORIZAÇÃO E 
RECONHECIMENTO DO MÉRITO 

Relembramos que a APMA contribuirá 
com o prémio para os alunos vencedores de 
cada ano letivo e que este ano será um 
batismo de vôo com os Gloriosos dos Sky 
Rangers. Visitem a sua página no 
Facebook. 
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Os alunos que foram nomeados no final do 
2º período: 

Marisa Varandas – 5ºC e Liliana Lopes – 6ºC 

Barbara Barradas – 7ºE e Américo Alves – 7ºC 

Inês Andrade – 8ºA e Inês Duarte – 8ºB 

Paulo Ribeiro – 8ºD e Ana Sofia Catarino – 8ºE 

Vasco Candeias – 9ºB e Dorina Rusu – 9ºE 

 

FINAL DO 2º PERÍODO 

No último dia de aulas do final do 2º 
período, a APMA ofereceu amêndoas e 
ovos de chocolate a todos os alunos. 

Colaborou com a escola e convidou Hugo 
Gamboa, professor de Física no curso de 
Engenharia Biomédica da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Nova de 
Lisboa, ex-aluno da nossa escola e pai de 
uma aluna de 5º ano para apresentar 2 
pequenas sessões sobre “Sinais do Corpo 
Humano”.  

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E 
MÉTODOS DE ESTUDO 

Decorreu mais uma iniciativa da APMA, 
desta vez, com a colaboração da Junta de 

Freguesia de Campolide, representada pelo 
Dr. Tiago Frade. Este Psicólogo trouxe-nos 
um tema muito interessante e com o qual 
todos nós nos debatemos diariamente com 
os nossos educandos. 

A APMA pretende continuar a promover 
este tipo de iniciativas e manter para o 
próximo ano letivo o projeto “Pôr os Pais à 
conversa”. Visite o nosso site e vote no 
questionário que está disponível. 

 

EXPOSIÇÃO EXPOMAT 

A convite do grupo de Matemática da nossa 
Escola, a APMA fez parte do júri na 
escolha dos animais vencedores que 
estiveram na Exposição Expomat. A todos 
os participantes e aos VENCEDORES, os 
nossos Parabéns!! 

 

O 1º lugar1º lugar1º lugar1º lugar foi entregue ao Leão 
representado pelo Rodrigo Macedo do 5ºC; 
Em 2º lugar2º lugar2º lugar2º lugar ficou a Girafa elaborada pelo 
Cristian Martea, do 5ºF e em 3º lugar3º lugar3º lugar3º lugar, a 
Girafa feita pela Maria Verónica Ingham, 
do 5ºG. 
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INFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕES    

    

SESSÃO DE LEITURA 

Tomámos conhecimento de uma iniciativa 
organizada entre o Professor de Língua 
Portuguesa e os Pais de uma turma do 5º 
ano. Com o objetivo de promover e motivar 
a leitura de poesia, este professor convidou 
os Pais desta turma a lerem um poema para 
os alunos. Organizaram uma sessão de 
leitura em que Pais e Filhos leem uns para 
os outros. 

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 

Dado que os exames finais irão decorrer 
entre os dias 18 a 27 de Junho 1ª e 2ª 
chamadas, excecionalmente as reuniões de 

professores para as avaliações finais 
realizar-se-ão na última semana de aulas. 

 

AGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOS    

A APMA gostaria de agradecer a todos 
aqueles que durante este ano letivo nos 
apoiaram e nos ajudaram: 

Ao El Corte InglêsEl Corte InglêsEl Corte InglêsEl Corte Inglês pela oferta de 2 kg de 
amêndoas, estilo francês.  

Ao PPPPão de Ação de Ação de Ação de Açúcar das Amoreiras úcar das Amoreiras úcar das Amoreiras úcar das Amoreiras que nos 
ofereceu o Cabaz de Natal que foi sorteado 
no último dia de aulas do final do 1º 
período, 5kg de ovos de chocolate e 10 
pacotes de amêndoas de chocolate sortidas, 
que oferecemos no último dia de aulas do 
final do 2º período. 

À Dra. Teresa CópioDra. Teresa CópioDra. Teresa CópioDra. Teresa Cópio pela sessão de apoio 
aos Pais do dia 8 de Março, à Junta de Junta de Junta de Junta de 
Freguesia de CampolideFreguesia de CampolideFreguesia de CampolideFreguesia de Campolide,,,, pela sessão dada 
pelo Dr. Tiago FradeDr. Tiago FradeDr. Tiago FradeDr. Tiago Frade, na nossa Escola que 
decorreu no dia 3 de Maio e pelas fotocópias 
do flyer entregues a todos os alunos para a 
participação dos Pais. 

CONTACONTACONTACONTACCCCTOS APEETOS APEETOS APEETOS APEE    
Deixe as suas sugestões e comentários: 
na nossa Caixa de CorreioCaixa de CorreioCaixa de CorreioCaixa de Correio que se 
encontra na Portaria da Escola, através 
do nosso endereço de eeee----mailmailmailmail: 
apais.marquesaalorna@gmail.com 

Visite-nos no FacebookFacebookFacebookFacebook    e no nosso sitesitesitesite 
através do endereço: 
http://http://http://http://www.apeema.comwww.apeema.comwww.apeema.comwww.apeema.com 

 

CALENDÁRIO ESCOLARCALENDÁRIO ESCOLARCALENDÁRIO ESCOLARCALENDÁRIO ESCOLAR    

Final das aulasFinal das aulasFinal das aulasFinal das aulas: 6º6º6º6º e 9º9º9º9º ano: 8/68/68/68/6  

5º5º5º5º, 7º7º7º7º e 8º8º8º8ºanos: 15/15/15/15/6666    

1ª chamada 1ª chamada 1ª chamada 1ª chamada ––––    exames nacionaisexames nacionaisexames nacionaisexames nacionais    

6º ano6º ano6º ano6º ano: : : : LínguaPortuguesa - 19/6 19/6 19/6 19/6     

Matemática - 22/6 22/6 22/6 22/6  

9º ano9º ano9º ano9º ano:::: – Língua Portuguesa - 18/618/618/618/6    

Matemática - 21/621/621/621/6    

2ª chamada2ª chamada2ª chamada2ª chamada----    exames nacionaisexames nacionaisexames nacionaisexames nacionais    

6º ano6º ano6º ano6º ano: : : : Língua Portuguesa – 25/625/625/625/6        

Matemática - 27272727/6 /6 /6 /6  

9º ano:9º ano:9º ano:9º ano: – Língua Portuguesa - 25252525/6/6/6/6    

Matemática - 22227777/6/6/6/6    


