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A Associação de Pais e Encarregados de Educação 

da Escola EB1/JI de Porto Salvo (APEEPS), tem o 

prazer de vos apresentar a sua nova equipa de 

membros eleita em Assembleia Geral no dia 26 de 

outubro de 2017 que vigorará no biénio 2017/2019. 

O nosso único objetivo é o de proporcionar as 

condições mais favoráveis para a melhoria contínua 

da educação das nossas crianças. Estamos aqui 

para vos ajudar nas vossas dúvidas e, por isso, 

queremos que venham a nós, participem, sejam 

críticos, enfim, que falem, pois o que dizem é muito 

importante para o desenvolvimento das nossas 

competências. Façam parte de nós e todos seremos 

mais capazes e mais fortes. Obrigado!      

 

 
 
 
 
 

 
 
No sentido de melhorar a comunicação convosco e 
de divulgar as atividades desenvolvidas na escola 
prosseguimos com a nossa newsletter. O objetivo é 
melhorar o conhecimento dos Pais sobre as 
atividades desenvolvidas pela APEEPS no âmbito 
da comunidade escolar.  
 
A APEEPS trabalha em colaboração estreita com a 
coordenação da escola e agrupamento, de modo a 
contribuir de forma positiva para melhorar o 
funcionamento da nossa escola. Ao longo do ano 
com o apoio dos funcionários do CAF/CTL, estamos 
presentes: 
 

 Na vigilância e dinamização dos intervalos; 

 No apoio aos almoços; 

 Na vigilância do portão da escola entre as 07:30 
às 08:00 e das 18:30 às 19:00. 
 

Para 2017/2018 proporcionamos as seguintes 
atividades extra letivas: 
 
Jardim Infância: Música e Inglês 
 
1º Ciclo: Karaté e Ténis Mesa (para o arranque do 
ténis de mesa, aguardamos a inscrição do número 
mínimo de participantes) 
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Preocupamo-nos com o que as nossas crianças 

comem e, por isso, efetuamos visitas semanais ao 

refeitório da nossa escola no período dos almoços, 

no sentido de apurar a qualidade dos alimentos 

confecionados.  

 

Constatámos que nem sempre os almoços correram 

da forma pretendida. Em alguns dias, a empresa 

responsável pelas refeições retirou alguns dos seus 

funcionários, não cumprindo assim o contrato 

assinado com a C.M.O. Verificamos também que 

nem sempre as refeições foram servidas com a 

qualidade e quantidade desejada. 

Desta forma, em parceria com a coordenação da 

escola, reportamos estas ocorrências às entidades 

competentes, enviando os relatórios dos almoços 

elaborados pelos elementos da APEEPS. 

Como resultado, verificamos uma melhoria na 

qualidade e quantidade das refeições servidas e um 

incremento de pessoal afeto aos almoços. 

Vamos continuar a fazer este acompanhamento, 

contando para isso com a boa vontade e 

disponibilidade de alguns membros da APEEPS, 

que se deslocam à escola, prescindindo da sua 

própria hora de almoço. 

 

No dia 22 de novembro, o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Porto Salvo, Sr. Dinis Antunes, 

deslocou-se à nossa escola para efetuar uma visita 

e fazer um levantamento dos problemas existentes. 

 

A acompanhar o Sr. Presidente, estiveram presentes 

a Presidente do Agrupamento, Professora Isabel 

Marques, a coordenadora da escola EB1, 

Professora Cláudia Fandango e a Presidente da 

Associação de Pais, Mónica Marcelo.  

 

“Nesta visita, tive conhecimento de diversas 

anomalias existentes nesta escola, algumas das 

quais com algum tempo. A este respeito encetei 

conversação com o Sr. Vereador da CMO, 

responsável pelo pelouro da Educação, aguardando 

que proximamente haja mais desenvolvimentos 

sobre este assunto.”  

(O Presidente da Junta de Freguesia de Porto Salvo, 

Sr. Dinis Antunes) 

 

Solicitámos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

de Porto Salvo a rápida intervenção junto da Câmara 

Municipal de Oeiras. A salientar, luzes avariadas ou 

desligadas dentro do recinto escolar e na estrada de 

acesso, avaria do telefone da escola desde fevereiro 

de 2017, infiltrações no recreio e salas de aula, etc.  

A APEEPS para 2017/2018 continua a ser a 

entidade promotora das AEC na nossa escola. Estas 

atividades têm como objetivo enriquecer o 

conhecimento, o saber e novas experiências aos 

alunos, tentando que o ambiente seja cada vez mais 

lúdico. As AEC desenvolvem-se de acordo com o 

projeto educativo do agrupamento e plano anual de 

atividades em articulação com a coordenação da 

escola, professores titulares e professores de AEC. 
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No CTL desenvolvemos várias atividades com o 

objetivo de fortalecer os laços já existentes entre as 

crianças e a sua família, associando-lhes o espaço 

escolar. 

Férias Verão - Setembro 

De regresso ou de início no novo ano letivo, 

conhecemos os monitores e colegas do CTL e ainda 

realizámos um peddy-paper super divertido para 

conhecermos toda a escola! E voltámos cheios de 

energia e vontade ainda de dar uns belos mergulhos! 

Adorámos o Parque Aquático do Seixal! 

 

 

 

 

 

Jogo de Futebol para Pais & Mães 

Em outubro iniciámos os nossos jogos para pais e 

mães dos educandos do CTL. Apostamos numa boa 

interação CTL-Pais-Escola como promotor de um 

melhor acompanhamento e desenvolvimento das 

nossas crianças! A aliança mantém-se! 

 

 

 

Halloween 

A nossa festa de Halloween contou com máscaras a 

rigor, pinturas faciais horrendas, múmias, labirinto 

assustador, música e muitos jogos divertidos! 

 

Magusto 

Em novembro, o CTL organizou a festa de São 

Martinho em que se realizaram vários jogos 

tradicionais, houve animação, música e, claro, as 

castanhas. 

 

 

 

Atividade sobre Bullying  

A APEEPS em parceria com a PSP apresentou no 

passado dia 27 de novembro na nossa escola, o 

projeto "Deixa o Bullying Só!". Esta atividade 

esteve aberta a todos os pais e EE interessados em 

comparecer com os seus educandos. A sessão 

consistia numa pequena conversa sobre o conceito 

e manifestações de bullying em contexto escolar 

recorrendo ao livro do autor João Só, que com viola 

tocou e cantou também as suas músicas com letras 

especialmente elaboradas sobre bullying. O objetivo 

foi chegar a toda comunidade escolar com 

informação para prevenção e alerta de casos 

semelhantes que possam ocorrer, e a que medidas 

todos os elementos do contexto escolar devem e 

podem recorrer. 
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Parceria CTL & PSP – Concurso Natal Reciclado 

Este ano construímos o Sr. Pai Natal PSP com 

materiais recicláveis, sobretudo rolhas, e saiu cá 

uma obra-prima! Estará em exposição no Centro 

Comercial Allegro durante esta época natalícia, 

espreitem o trabalho representativo do nosso CTL! 

 

Natal 

Em dezembro entrámos no CTL com espírito 

natalício a valer! 

 

 

 

 

 

Mais uma vez o CTL proporcionará às crianças 

inscritas umas férias de Natal repletas de atividades 

e animação, estando agendado para dia 21 

dezembro um Talent Show de Natal seguido de um 

lanche convívio. No dia 27 de dezembro está 

agendado um passeio, onde estão incluídas as idas 

ao Bounce, cinema e Pista de gelo do Allegro. 

Foram já assinados alguns protocolos entre a 

APEEPS e alguns parceiros, que visam proporcionar 

o acesso dos associados (crianças e família) a 

melhores condições financeiras dos produtos por 

eles disponibilizados e comercializados, assim como 

o acesso a experiências diferentes no âmbito do 

desporto, da música e outras. 

São nossos parceiros o CLUBE RECREATIVO 

LEÕES DE PORTO SALVO, ginásio HOLMES 

PLACE, o centro PREMAYOGA, a escola de música 

COMPASSO DIVERTIDO, a SOCIEDADE DE 

INSTRUÇÂO MUSICAL DE PORTO SALVO 

(SIMPS) e a escola de cozinha PETIT CHEF. 

 

 

 

                     

Porque é do interesse de todos que as crianças 

sintam que fazem parte da comunidade escolar, da 

comunidade onde vivem, e que tenham consciência 

do mundo que as rodeia, mas sentindo que podem 

de alguma forma fazer a diferença no mundo que as 

rodeia, também investimos nesta área. 

Mais uma vez, a APEEPS em parceria com a escola, 

participou numa ação de recolha de bens de higiene 

para a Associação All Humans (esta associação 

ajuda os sem abrigo que necessitam deste tipo de 

bens) e para a qual solicitámos a colaboração e 

contribuição da comunidade escolar. 
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