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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PROMOVE ATIVIDADES
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)
A Associação de Pais, em parceria com o Agrupamento e a Associação Tempos Brilhantes, vão
promover e dinamizar no próximo ano letivo um
novo modelo e programação de AEC para os alunos do 1º ciclo, com o objetivo de desenvolver
uma aprendizagem ativa, mais diversificada, de
natureza eminentemente lúdica e divertida.
As atividades a serem desenvolvidas até às
17h30 serão:
INGLÊS (1º e 2º anos) iniciação participada e
sustentável à língua inglesa; Os alunos aprenderão de forma divertida e realizarão
projetos no âmbito do ECO-ENGLISH (atividades de educação para o ambiente que
incluem teatro de fantoches em inglês, uma simulação de uma viagem a Inglaterra, projeto fashion designers, etc). ACT.LÚDICO-EXPRESSIVAS (1º 2º 3º 4º
anos) Através do Programa EDUC’ARTE os alunos vão descobrir e desenvolver os
seus talentos aprendendo Música, Teatro, Cinema, Pintura e Artes Visuais, Dança e
realizarão um Festival de curtas-metragens para apresentar aos pais e à comunidade. ACT.FÍSICA-DESPORTIVA (1º 2º 3º 4º anos) Atividades físicas e desportivas
divertidas. Incluirão a educação para a Saúde alimentar com o programa NUTRISER e iniciação ao Yoga para Crianças. Realização de gincanas, jogos de equipa,
caminhadas e olimpíadas desportivas. VICENTE-O EMPREENDEdino (Iniciação ao
empreendorismo- 3º e 4º anos) De uma forma lúdica, os nossos pequenos
empreendedores desenvolverão ideias e projetos e encontrarão soluções para problemas e necessidades.

AGENDA
9 JUNHO 2016
FESTA FINAL ANO

18 JUNHO 2016
UM DIA PELA
VIDA na Lourinhã

As AEC são gratuitas e facultativas, mas dependem de inscrição prévia junto do
Agrupamento, com compromisso de frequência e assiduidade, nos termos da legislação em vigor. Contamos com o vosso apoio e entusiasmo neste projeto comum !

VAMOS BRINCAR NA PRAIA
PROJECTO VENCEDOR DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UFLA 2015
Porque “O recreio é o espelho
da escola”, a Associação de Pais
dinamizou no âmbito do Orçamento Participativo da UFLA
(União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia) o projeto VAMOS
BRINCAR NA PRAIA, de requalificação e melhoria do espaço
exterior da Escola EB1 e JI da
Praia da Areia Branca, tendo
alcançado a maioria dos votos.

Com
um orçamento de
€10.000 a requalificação contempla um novo equipamento
lúdico, Horta Pedagógica, e
pinturas e jogos.
As obras já começaram e
podem ser acompanhadas na
página do projeto em
www.facebook.com/
VAMOS brincar NA PRAIA
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Associação de Pais AEDLV

BOMBEIROS POR 5 DIAS
DISTINÇÕES ADL
Foi com muita satisfação que recebemos no passado dia 24 abril, na categoria Educação, a distinção ADL 2015 pela iniciativa inédita BOMBEIROS
POR 5 DIAS (Campo de Férias da Páscoa em parceria com os Bombeiros Voluntários da Lourinhã),
em que cerca de 50 alunos do AEDLV vivenciaram
o dia a dia do Quartel dos Bombeiros, aprenderam
técnicas de primeiros socorros, salvamento e
desencarceramento, conheceram e manusearam
materiais e equipamentos, fizeram formatura,
simulacros de combate a incêndio e pernoitaram
no Quartel, empreendendo o verdadeiro espírito e
generosidade dos soldados da paz.
A todos quantos contribuíram para o sucesso do
projecto o nosso penhorado obrigado!

Um dia pela vida na Lourinhã
A Associação de Pais associou-se ao Projeto UM DIA
PELA VIDA NA LOURINHÃ, com um plano de atividades que incluíram
ações de sensibilização/
prevenção, bem como diversas iniciativas de angariação de fundos para os programas de prevenção e
atividades da Liga Portuguesa contra o cancro.

As Associações de Pais do
concelho (APADLV e
APAEL) são as promotoras
do Ciclo de Encontros da
Educação da Lourinhã,
para repensarmos a escola
que temos e que
queremos.
Um movimento de
mudança e melhoria que
queremos continuar a
impulsar no próximo ano
letivo

“uma criança, um
professor, um livro e
uma caneta podem
mudar o mundo!”
in EU MALALA

No DIA DA CRIANÇA a AP animou a hora da saída dos
alunos do JI EB 1 da Lourinhã com balões coloridos
com o nosso simpático e divertido Vicente, tendo
conseguido recolher mais de uma centena de sorrisos a favor da Liga.
No dia 18 de junho terá lugar no Estádio Municipal a
cerimónia de encerramento desta grande caminhada
de apoio aos doentes e homenagem a todos os que
foram levados pelo cancro. Com a alegria e a esperança que um dia o cancro será vencido !

Ser sócio dá descontos !
Usufrua dos Protocolos de DESCON- Envie-nos o comprovativo por e-mail
TOS e VANTAGENS no comércio local para:
que temos para si.
ap.dlourencovicente@sapo.pt
Seja nosso associado e efetue o paga- com a indicação da escola e aluno
mento da quota anual facultativa €3 para entrega da respetiva vinheta.
(três euros) através de depósito/
transferência para a Conta da AP com
o NIB 004551904024704394147 Caixa
Crédito Agrícola da Lourinhã indicando como referência o seu nome ou nº
de associado.

Nós compramos
na Lourinhã!
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