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Caros pais e encarregados de educação!  

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 vosso conhecimento sobre 

as nossas atividades desenvolvidas no âmbito da comunidade escolar.  

 

Férias 
Setembro, 4 a 14 (2018) 

As férias de setembro foram mais uma vez cheias de animação e muita alegria. Foram passadas 

na Escola sede – Aquilino Ribeiro. Tivemos muitos jogos e diversas atividades de água e 

voltamos a receber os bombeiros de Oeiras para a famosa festa da espuma. O Badoca Park foi o 

passeio escolhido onde as nossas crianças tiveram contacto com muitos animais e ainda tivemos 

uma experiência radical de rafting. Foram umas férias memoráveis. 

 

Ação de sensibilização sobre o estacionamento 
Outubro, 2 (2018) 

A APEEPS, a Direção da Escola EB1/JI de Porto Salvo e a Polícia de Segurança Pública realizaram 

uma ação de sensibilização para a comunidade escolar relativamente ao estacionamento correto 

em frente à nossa escola. 
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Workshop de nutrição sobre Lanches Saudáveis 
Outubro, 16 (2018) 

Realizamos um workshop de Nutrição sobre Lanches Saudáveis como forma de comemorar o dia 

da alimentação. 

 

 

 

Festa do Halloween 
Outubro, 31 (2018) 

A festa de Halloween do CTL Apeeps foi muito assustadora, tivemos um labirinto assustador, 

pinturas faciais, jogos, música e muita diversão.  

 

 

 

 

 

Magusto 
Novembro, 13 (2018) 
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Recolha de brinquedos 

 

Férias de Natal 
Dezembro, 17 (2018) a janeiro, 4 (2019) 

Durante as férias de Natal realizamos diversas atividades, das quais destacamos o atelier de 

culinária, passeio ao Quantum Park e ida ao cinema. 

 

Acompanhamento dos almoços 

A APEEPS, através dos seus membros e funcionários do CTL, continua regularmente a 

acompanhar as refeições na escola no sentido da melhoria contínua da qualidade dos alimentos 

confecionados. 

 

Visita da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) 

Em virtude dos atrasos na conclusão das obras na nossa escola, a APEEPS em estreita 

colaboração com a Direção da Escola, solicitou uma visita de acompanhamento à CMO no sentido 

de apurar o ponto de situação e a previsão da data de acabamento.

Organizamos uma campanha de recolha de brinquedos que 

foi um sucesso graças à vossa generosa colaboração. O 

nosso muito obrigado! 
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