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Chegamos ao final de mais um ano letivo escolar. Se 

bem se lembram a nossa última newsletter falava 

sobre as férias de Natal. Pois bem, desde então, 

muitas atividades se realizaram até agora e ainda 

faltam as férias de fim de ano que serão recheadas 

de surpresas. Para já, vamos falar do que se passou 

desde o início do ano.  

 
 
 
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. 
 

 
 

 
 
Desde o inicio do ano que continuamos a apostar na 

presença assídua no horário das refeições por forma 

a garantir a melhor alimentação possível das nossas 

crianças. Em janeiro deste ano, e após constatarmos 

que existiam várias anomalias no refeitório, que se 

deveram sobretudo à escassez de funcionários e 

comida insuficiente, a APEEPS decidiu contactar a 

Câmara Municipal de Oeiras (CMO), a entidade 

promotora da gestão dos refeitórios escolares no 

concelho. 

 

Em resultado, reunimo-nos com a vereadora da 

CMO apelando a que se tomassem medidas no 

sentido de melhorar o serviço prestado pela empresa 

afeta ao refeitório da nossa escola. Felizmente os 

nossos esforços não foram em vão e podemos nos 

congratular, pois foram tomadas decisões que 

tornaram o nosso refeitório melhor. 

 

NEWSLETTER APEEPS 

Fim de ano letivo (2017/18) 
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Como deve ser do conhecimento de todos, 

recentemente, um pai e as suas duas crianças iam 

sendo atropelados, pois um condutor que se 

encontrava em cima da passadeira não os viu 

quando manobrava o seu veículo.  

Infelizmente, esta situação não podia passar 

despercebida e a APEEPS e a coordenação da 

escola reuniram-se com o Chefe da Polícia de 

Segurança Publica de Porto Salvo, João Jardim, 

para mostrar a sua indignação e assim encontrar 

soluções para impedir o estacionamento 

desenfreado, quer em cima da passadeira, quer no 

lugar de estacionamento para os deficientes.  

Solicitámos uma maior presença dos agentes da 

autoridade nas horas de entrada e saída dos alunos 

e ficou agendada uma ação de sensibilização com 

pais e filhos no arranque do próximo ano letivo. 

Também foi solicitado em carta enviada à CMO e 

Junta de Freguesia de Porto Salvo a colocação de 

barreiras de forma a evitar o estacionamento nestes 

locais. 

Por tudo isto, pedimos por favor, aos Pais e 

Encarregados de Educação que respeitem as 

sinalizações à entrada da escola, quer seja na 

passadeira, quer seja no lugar de estacionamento 

reservado para os deficientes. Obrigado! 

 

A nossa escola irá entrar em obras no mês de 

agosto! As luzes dentro do recinto escolar e na 

estrada de acesso estão avariadas ou desligadas, os 

telefones não funcionam, existem infiltrações no 

recreio e salas de aulas e outras situações. Aliás, é 

algo que já se prolonga já há algum tempo e foi 

reportado por nós em novembro ao Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia, Dinis Antunes. Esperamos 

que em agosto se concretizem as referidas obras de 

modo a melhorar a qualidade das instalações e, 

desta forma, contribuir para uma melhor educação 

das nossas crianças. 

 

Informamos que as inscrições no CTL para o 

próximo ano letivo 2018/2019 já se encontram 

abertas.  

 

 

 

No CTL desenvolvemos durante este ano várias 

atividades com o objetivo de fortalecer os laços já 

existentes entre as crianças e a sua família, 

associando-lhes o espaço escolar. 

 

Apresentação do livro “A Arte da Relações 

Humanas” por Luís Granja 

 

No dia 27 de janeiro de 2018, Luís Granja, pai da 

nossa escola e especialista em Felicidade e 

Relações Humanas, apresentou o seu livro "A Arte 

das Relações Humanas". 

 

Evento sobre “Riscos da Internet - Porque 

precisamos de segurança?” por Pedro Torres 

 

No dia 9 de março de 2018, Pedro Torres, 

especialista em cibe segurança veio à nossa escola 

falar de como nos protegermos dos riscos da 

internet. 
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Carnaval 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemoração do dia do Pai 

 

 

 

Academia das artes 

 

 

 

Dinamização dos intervalos 

 

 

Dia da família 

 

 

 

Atuação da Banda da PSP 
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Férias da Páscoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa de fim de ano 
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Viagem de Finalistas ao MyCamp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de prémios das atividades de Dinamização dos Intervalos   
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