GUIA DE ACOLHIMENTO AO ALUNO
A Direção da escola, com a colaboração da APMA elaborou
um Guia de Acolhimento ao Aluno onde encontrará
informações muito importantes e esclarecedoras quanto
ao dia a dia do seu Educando.
Lá poderá encontrar informações sobre os cacifos, uso
do cartão eletrónico, marcação de almoços, uso de
telemóveis na escola, horários dos toques, os horários
dos serviços da escola, o calendário escolar para o
próximo ano letivo, etc.
Este Guia ser-lhe-á entregue no dia da reunião de
apresentação com o seu Diretor de Turma.

Faça parte do nosso projecto
Os Pais têm o DIREITO de participar na vida escolar dos
seus filhos. Para além do acompanhamento que fazemos
diariamente é necessário manter contacto 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 e inscreva-se como
Associado. A nossa quota é anual e no valor de € 5,00.
Se estivermos todos UNIDOS, a Força dos Pais será sempre
muito maior e eficaz. É importante que haja um canal
privilegiado para que junto da Escola cheguem as nossas
sugestões e preocupações.
Fale connosco: Deixe as suas sugestões na nossa caixa do
correio que se encontra na entrada ou envie-nos um email.

Escola E.B. 2,3 Marquesa de
Alorna

Rua Prof. Dr. Júlio Dantas – 1070-095 Lisboa
Telf: 213870992
www.marquesa-alorna.pt
agrupamentomarquesaalorna@gmail,.com
secretaria.agrupalorna@gmail.com

Bem-Vindo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS
EB2/3 MARQUESA DE ALORNA

A nossa missão é ajudar e proporcionar a
todos os Pais e Encarregados de
Educação o melhor acolhimento à nova
Escola dos seus filhos.
Esperamos que desta forma o
consigamos ajudar e dar-lhe todas as
informações e esclarecimentos que
necessita para este novo desafio, que é a
entrada no 2º Ciclo!

Associação de Pais
EB2/3 Marquesa de Alorna
Rua Ressano Garcia
1000 Lisboa
http://www.apeema.com
apais.marquesaalorna@gmail.com

ASSEMBLEIA-GERAL

DIA DO AGRUPAMENTO

REPRESENTANTES DE TURMA

Pela 1ª vez foi celebrado, no ano transato, o Dia do
Agrupamento, cujo tema foi “Uma Escola entre Culturas”,
excecionalmente no dia 30 de Maio.

Na reunião que irá ter lugar no início do ano letivo com
o Diretor de Turma do seu Educando irá ser pedido aos
Pais e Encarregados de Educação que elejam o seu
Representante na turma. Este elemento poderá ser o
elo de comunicação entre o Diretor de Turma e os Pais.

PARTICIPE!
Anualmente, até trinta dias após o início do ano letivo
realiza-se uma Assembleia-Geral Anual, na qual são
apresentadas e aprovadas as contas do ano anterior e
elegem-se os novos órgãos sociais.
De acordo com os nossos Estatutos, o mandato dos órgãos
sociais é anual.
Poderão assistir a esta Assembleia todos os Pais e
Encarregados de Educação da nossa escola, tendo apenas
direito a voto os Pais e Encarregados de Educação que
sejam Associados e tenham regularizado o pagamento da
sua quota anual.

Neste dia toda a comunidade escolar participou. Todas as
escolas pertencentes ao Agrupamento estiveram presentes
e foi uma Festa.
Foi um dia aberto a todos, com exposições, música e outras
atrações.
Em reunião do Conselho Pedagógico foi decidido que o Dia
do Agrupamento passaria a ser celebrado no dia 31 de
outubro, data de aniversário da Marquesa de Alorna.

A APMA pretende privilegiar o contacto com todos
estes Representantes de Pais eleitos, tendo criado para
esse efeito, um formulário próprio.
No caso de ser eleito ser-lhe-á entregue o nosso
formulário, que agradecemos que preencha com os
seus dados e contactos e devolva ao Diretor de Turma,
para assim podermos falar consigo e reunir
trimestralmente, com os outros Representantes de
Turma.

Nestas reuniões os Pais e Encarregados de Educação
poderão apresentar as suas sugestões, preocupações,
sendo muito importante que estejam presentes e
participem.

NÃO FALTE!!

Será ele que estará presente nas reuniões intercalares
de avaliação que decorrem 1 vez por período letivo.
É fundamental manter contacto com os outros Pais e
Encarregados de Educação da turma para poderem
trocar impressões e transmitirem o que gostariam de
ver melhorado.

QUADRO DE VALORIZAÇÃO E
RECONHECIMENTO DO MÉRITO
Desde o ano passado que foi implementado na nossa
Escola, o Quadro de Reconhecimento do Mérito, que terá
um vencedor por cada ano letivo.
Caberá à APMA, todos os anos, oferecer aos alunos
vencedores o seu prémio, que será entregue, no dia de
comemoração do Dia do Agrupamento.
O Quadro com o nome dos nomeados e vencedores
encontra-se junto ao CRE.
Poderá consultar o respetivo Regulamento no nosso site.

SALAS DE ESTUDO
Tomámos conhecimento de 2 salas de estudo que ficam
próximas da escola e que farão ofertas aos nossos
associados mediante a apresentação do recibo do
pagamento da sua quota.
Academia das Risotas
Rua Fialho de Almeida, 20,c/v – 1070-129 Lisboa
Telf: 213868712 *** Tlm:927525903
oferta do valor do seguro
Centro de Estudos e Explicações
Av. António Augusto de Aguiar,74-R/c Esq. Lisboa
Telf: 309738340 *** Tlm:966423429
oferta de 50% do valor da inscrição

