SALA DE ESTUDO “DEPOIS DO TOQUE”
A Sala de Estudo “Depois do Toque” foi implementada em
2013/2014 por iniciativa da Associação de Pais, concretizada na
parceria tripartida com o Agrupamento de Escolas Marquesa
de Alorna e a Educar a Sorrir;
Pretende-se assim dar uma resposta às famílias que
necessitam de ter os seus educandos num espaço onde lhes
seja dado acompanhamento depois das aulas, durante as
interrupções letivas e de preferência, no seu espaço escolar.
A EDUCAR A SORRIR é a entidade responsável na
promoção de um programa articulado entre atividades
curriculares
lúdico-pedagógicas
e
atividades de
enriquecimento curricular. Esta oferta está prevista para
todos os anos letivos.
Por cada 20 alunos inscritos, a Educar a Sorrir oferece a
frequência gratuita de 5 alunos com bons resultados
escolares, com comprovada carência económica e que
queiram frequentar a nossa Sala. Saiba mais no nosso site
www.apeema.com e consulte o regulamento de atribuição
de bolsas para estes alunos.
Faça a sua pré-inscrição e assegure um lugar para o seu
educando neste espaço, onde para além de estar
acompanhado por profissionais que o irão ajudar no
estudo terá também atividades recreativas durante a
semana e ainda nas interrupções letivas – férias.

Faça parte do nosso proje to
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.
Como nosso associado poderá participar e votar nas
nossas Assembleias Gerais e fazer parte dos orgãos
sociais da nossa Associação.

Fale connosco: Deixe as suas sugestões na nossa caixa

Bem-Vindo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS
EB 2/3 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!

do correio que se encontra na entrada ou envie-nos um
email,
para
o
nosso
endereço
eletrónico:
apais.marquesaalorna@gmail.com.

Associação de Pais
EB 2/3 Marquesa de Alorna
502 113 421
Avenida Ressano Garcia
1070-095 Lisboa

Escola EB2/3 Marquesa de Alorna
Rua Prof. Dr. Júlio Dantas – 1070-095 Lisboa
Telf: 213870992
www.educarasorrir.pt

http://www.apeema.com
apais.marquesaalorna@gmail.com

PROJETOS E PARCERIAS COM A APMA
RADIO DA MARQUESA “MY LORNA”
Projeto educativo apoiado pela APMA e destinado a todos os
alunos de 2º e 3º ciclo que se queiram inscrever e participar no
mesmo. Os alunos deverão estar atentos logo no início do ano
para se inscreverem neste projeto!
A cabine de som está instalada na sala de convívio localizada
no bar dos alunos. As emissões têm decorrido nos intervalos
de maior duração e na pausa para o almoço.
Com esta iniciativa, a APMA e a direção da escola
pretendem aumentar o sucesso escolar, diminuir o número
de participações e de casos de indisciplina e ainda promover
a melhoria dos comportamentos e atitudes dos nossos
alunos.

ACADEMIA DO FUTURO

BANCO DE MANUAIS ESCOLARES USADOS

REPRESENTANTES DE TURMA

A APMA, a pedido da direção do agrupamento organizou um
Banco de Manuais Escolares Usados (BMEU), como mais uma
forma de ajudar os Pais/EE dos nossos alunos no seu orçamento
familiar e a contribuir para um melhor aproveitamento do papel.

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

Se estiver interessado em doar os manuais do seu educando
ou queira receber manuais escolares, sugerimos que
consulte o nosso site www.apeema.com na categoria
“Campanhas” para conhecer o respetivo Regulamento e
saber como poderá fazer a sua reserva.

A APMA pretende privilegiar o contacto com todos
estes Representantes de Pais eleitos, tendo criado para
esse efeito, um formulário próprio.

QUADRO DE VALORIZAÇÃO E
RECONHECIMENTO DO MÉRITO

Dado o sucesso alcançado e os resultados positivos obtidos
a APMA e esta associação sem fins lucrativos continuarão
com esta parceria para este novo ano letivo.

Poderá encontrá-lo no átrio da Marquesa na vitrina ao lado do
SASE. Durante o ano serão divulgados os alunos que estão
propostos para o Quadro de Mérito e no final de cada ano letivo
será divulgado o vencedor por cada ano escolar.

Esta oferta é dirigida a alunos do 2º ciclo com problemas de
insucesso escolar e de indisciplina. Haverá um reforço nas
disciplinas de português, matemática e inglês e durante 1
hora e meia estes alunos terão um acompanhamento
individualizado.

Cabe à APMA obter os prémios atribuídos aos alunos vencedores
e que são entregues, no início do ano letivo seguinte, no
decorrer do mês de outubro ou novembro. Poderá consultar o
respetivo Regulamento no nosso site.

CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DO YOGA
A APMA celebrou no ano transato uma parceria com a
Confederação Portuguesa do Yoga que permite aos nossos
alunos terem na escola aulas do Yoga por preços especiais.
Estão previstas aulas uma vez por semana para 2 escalões
(10-12 A) e (13-15 A). Este protocolo também abrange os
nossos associados, cônjuges e filhos dependentes,
professores e colaboradores da escola.
Conheça as respetivas condições no nosso site
www.apeema.com na categoria “Parcerias”.

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.

ASSEMBLEIA-GERAL
Até trinta dias após o início do ano letivo realiza-se a
Assembleia-Geral Anual, na qual são apresentadas e aprovadas
as contas do ano anterior e elegem-se os novos órgãos sociais.
Nestas reuniões os Pais e Encarregados de Educação poderão
apresentar as suas dúvidas, sugestões, preocupações, sendo
muito importante que estejam presentes e participem.

NÃO FALTE !!

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
mensalmente ou tromestralmente, com os outros
Representantes de Turma.

GUIA DE ACOLHIMENTO DO ALUNO
A Direção da escola elaborou um Guia de Acolhimento ao
Aluno onde poderá encontrar 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 normalmente é entregue no dia da reunião
de apresentação com o seu Diretor de Turma.

