
BOLETIM 

Decorre já no próximo dia 13 de 

junho (dia de Santo António) a já 

emblemática e animada Festa de 

Final do Ano Letivo. Uma organiza-

ção conjunta da Associação de Pais 

e do Agrupamento AEDLV. 

À semelhança das edições anterio-

res, as escolas e alunos são convida-

dos a participarem com as suas ban-

cas e quermesses e não faltarão as 

apresentações dos alunos em palco, 

jogos tradicionais e muitos comes e 

bebes. 

O nosso destaque vai obviamente 

para o Bar da Associação de Pais, 

com gelados, bebidas, caldo verde e 

as suas famosas e concorridas bifa-

nas.  Convide a família, amigos e vizi-

nhos e junte-se à Festa!  

Esperamos por si !! 

 

FESTA DE FINAL DE ANO 

O desafio foi lançado, e 

mais uma vez, pais, 

famílias, professores e 

funcionários das esco-

las do agrupamento 

corresponderam.  

Das 301 escolas na cor-

rida e  recolhidos 

108014,94 kg de emba-

lagens e medicamentos 

fora de uso, a escola 

EB1 do Seixal venceu o 

prémio per capita e 

ganhou um novo parque 

infantil!!!!!  

Para o ano há 

mais...portanto, vá 

guardando as suas 

embalagens! 
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Nesta edição: 

Se quer uma educa-

ção de qualidade: 

 Frequente as reu-

niões da escola do 

seu filho. 

 Participe na vida 

escolar do seu edu-

cando. 

 Ensine o valor da 

educação e o respei-

to pelo próximo. 

 Ensine o seu filho a 

valorizar o professor 

e a cuidar bem da 

escola. 

Junho 2014 

Edição nº1  

Ano Letivo 2013/2014 



Lançamos um concurso  

de ideias, patrocinado 

pelas empresas locais 

BEROLINA E RIPAR 

SURF SCHOOL, e dirigi-

do aos alunos do 2º e 3º 

ciclo do nosso Agrupa-

mento.  

As inscrições  termina-

ram e não foi difícil 

escolher o PAI do nosso 

VICENTE, a nova mas-

cote da ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS.  

O GRANDE VENCEDOR 

É MIGUEL PEREIRA 

do 6ºE da Escola Dr. 

João das Regras na 

Lourinhã. 

A cara do Vicente será 

dada a conhecer publi-

camente na Festa de 

Final de Ano, no próxi-

mo dia 13 de junho.  

 

Não Falte!! 

Já tem a vinheta para o seu cartão de 

associado? Usufrua dos Protocolos 

de DESCONTOS e VANTAGENS no 

comércio local que temos para si. 

Efetue o pagamento da quota anual 

facultativa €3 (três euros) através de 

depósito/transferência para a Conta 

com o NIB004551904024704394147 

Caixa Crédito Agrícola da Lourinhã 

indicando como referência o seu 

nome ou nº de associado. Só tem que 

enviar  o comprovativo por e-mail  

para : 

ap.dlourencovicente@sapo.pt 

com a indicação da escola e aluno 

para entrega da respetiva vinheta. 

Nós  compramos  

na Lourinhã!  

E NASCE O VICENTE ... 

Ser sócio dá descontos ! 

Cartaz de divulgação distribuído aos 

alunos do 2º e 3 ciclo 

concebidas e produzi-

das AO TEU JEITO que 

os pequenos cantores e 

Banda DEEPWAY  orgu-

lhosamente envergaram 

na cerimónia em que 

cantaram o HINO VEN-

CEDOR.  

  

A TODOS OS  

ENVOLVIDOS OS  

NOSSOS PARABÉNS! 

Eb1 Lourinhã vence concurso  
O 2ºA da EB1 da Louri-

nhã ganhou o CONCUR-

SO NACIONAL MARLIS-

CO (Mar, lixo e ação), o 

que deixou a pequena-

da numa excitação lou-

ca, em especial com a 

ida à cerimónia de 

entrega dos prémios.  

A Associação de Pais, 

Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal da 

Lourinhã patrocinaram 

as  T-shirts com a nova 

marca LOURINHÃ e 

“uma criança, um 

professor, um livro e 

uma caneta podem 

mudar o mundo!”  

in EU MALALA 
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“Guie uma criança pelo 

caminho que ela deve 

seguir e guie-se por ela 

de vez em quando” 

Josh Bilings 



Reuniões de 
Representantes de Turma 

TPC Formação para 
Pais 

No dia 6 de Dezembro, 

21 de Março e 16 de 

Março tiveram lugar as 

habituais reuniões de 

representantes de 

todas as turmas que 

compõem o nosso 

Agrupamento.  

Com uma adesão e participação cada vez mais sig-

nificativa,  estes encontros desempenham um 

papel fundamental na interação entre os encarre-

gados de educação com a Associação, sendo um 

dos principais mecanismos de partilha de informa-

ção. 

O B R I G A D A a todos os pais e encarregados de 

educação que cumpriram fielmente a sua missão 

de representantes e que, com a sua presença e 

interesse, contribuíram para o sucesso dos nossos 

encontros !  

A nossa Associação promove 

todos os anos um conjunto de 

ações de formação e ativida-

des (TPC-Formação para Pais) 

sobre temas ligados à educa-

ção, e direcionados aos pais, 

mas aberta a toda a comunida-

de. 

Apesar do interesse e acuidade dos temas e atividades pro-

postas, a adesão tem ficado (infelizmente) sempre aquém das 

nossas expectativas. 

Assim e afim de aumentar o nível de participação, e auscultar 

os interesses e preferências, lançamos um inquérito on line. 

Os resultados apontam para ações de formação de uma ses-

são, às sextas-feiras, pelas 21h00 e preferencialmente duran-

te o mês de Junho, subordinados aos temas da segurança e 

saúde. A data da próxima sessão sobre Segurança (Internet, 

Drogas e Companhia Lda) que decorrerá no novo quartel da 

GNR da Lourinhã, será anunciada brevemente. 
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Temas com maior interesse 
para as formações

INQUÉRITO e Planificação das 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) para o próximo 
ano letivo de 2014/2015 

CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  

FOI FINALMENTE REACTIVADO 
 

A aprovação do Regulamento Interno e tomada de 

posse dos membros (Mafalda de Taborda Lourenço—

Presidente da Direção e representante pela AP)  teve 

lugar na CML no dia  5 de junho de 2014. 

No corrente ano letivo a Direcção do Agrupamento, 
viu-se a braços com o novo encargo de organizar e 
implementar de raiz e com recursos próprios (a 
maior parte inexistentes) o funcionamento das 
AEC, tendo por deliberação do Conselho Pedagógi-
co do Agrupamento (constituído por docen-
tes)  eliminado, por exemplo, a aprendizagem do 
inglês no 1º e 2º ano . 

Muitos  foram os constrangimentos e dificuldades 
sentidas neste primeiro ano, em que alunos não 
chegaram a ter a oferta completa. (e.g. educação 
Física). 

A Associação de Pais acompanhou de perto esta 
temática e levou a cabo um inquérito e análise, 
cujos resultados, apresentados no Conselho Geral 
de 3.06.2014 (e disponíveis para consulta do nosso 
blogue e área reservada do Moodle) constituem um 
contributo que clarifica as expectativas dos encar-
regados de educação, que encontram agora eco  
na proposta apresentada e aprovada para o próxi-
mo ano letivo 2014/2015, a saber: 

- Atividade Física Desportiva - 3 horas semanais. 

- Inglês – 2 horas semanais. 

-Atividade Movimento e Drama - na impossibilidade 
de não se conseguir preencher os  horários com 
docentes de Atividade Física Desportiva. 
Os horários das AEC irão decorrer preferencialmente entre as 

16:30h e as 17:30h, quando não existir flexibilização, sendo o 

intervalo de 30 minutos entre a Componente Curricular e a AEC. 

Quando flexibilizar em Inglês o horário da atividade será das 

14:30h às 15:30h e quando flexibilizar em Atividade Física 

Desportiva o horário será das 12:30h às 13:30h. 
A oferta das AEC aos alunos com Ed. Moral e Religiosa Católica 
será reduzida em 1 hora semanal, no mesmo formato do corren-
te ano letivo. 

 

A inscrição na(s) AEC(s) deverá ser desde logo efe-
tuada no ato da matrícula, afim de assegurar a  res-
petiva vaga . 



 
ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

YOGA 
 

COM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
ASSOCIADOS, AS AULAS DINAMIZADAS PELA 
PROFESSORA ANA FRANCO  DECORREM NA 
EB1 LOURINHÃ E JI/EB1 DA PRAIA DA AREIA 
BRANCA 

ap.dlourencovicente@sapo.pt 

http://apeeaedlv.blogs.sapo.pt/  

A Junta da União de fre-

guesias de Lourinhã e Ata-

laia arranca este ano com 

o orçamento participativo. 

Esta iniciativa inédita no 

concelho vai permitir que 

qualquer cidadão maior de 

18 anos e recenseado na freguesia possa apre-

sentar propostas (1 abril a 30 Junho) e projetos 

de interesse público. A associação de pais não 

poderá diretamente apresentar qualquer projeto, 

mas deixamos o desafio e repto aos nossos asso-

ciados e encarregados de educação para imagi-

narem ideias que beneficiem a comunidade edu-

cativa, apresentando uma proposta na área da 

educação (dentro das competências da Junta)  

Visite a página  

www.oparticipativo.lourinhaatalaia.pt  

O registo é obrigatório para poder votar!! 

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 

Siga-nos no Facebook   

Apeeadlv Assoc Pais        

Associação Pais Agrupamento Escolas D. Lourenço 
Vicente 

ASSOC.PAIS AEDLV 

PARCERIA 

DISTINÇÕES ADL 2014 
RESPONSABILIDADE SOCIAL  

(NOMEADOS PELAS AP´S) 

-ADAPECIL 

-CORINA TOVAR  (VENCEDORA)  

-CONF.Stª TERESINHA DO MENINO JESUS-Reguengo 
Grande 

 

REUNIÕES CONSELHO GERAL 

12 NOV.2013 

10 DEZ. 2013 

04 JAN.2014 

28 JAN. 2014 

03 JUN.2014 

REUNIÕES VEREAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

28 NOV.2013 E 01 ABRIL 2014 

Os créditos do nosso postal de Natal (2013) couberam aos 

filhos dos representantes de turma (a quem lançámos o 

desafio) e aos alunos do 4º D da EB 1 Lourinhã.  

A todos os artistas: Lourenço Fernandes 2ºB Ribamar; 

Maria João Ferreira 2º C Lourinhã; Daniela Antunes 3º C 

Lourinhã; Bruna e Lúcia Duarte 3º Vimeiro; Leonor Martins 

3ºA Lourinhã; Rita Reis 6ª João das Regras e Raquel Sou-

sa, Bruno Alves, Diogo Santos, Luana, Inês, Gabriel Rolim, 

Rita Pereira, Leonardo Costa, Hugo, Diogo Neto, Ana Bea-

triz, Ana Serralha, todos do 4º D Lourinhã, o nosso muito 

obrigada pela generosidade ! 

POSTAIS  
DE NATAL 

http://apeeaedlv.blogs.sapo.pt/
http://www.oparticipativo.lourinhaatalaia.pt/
http://www.facebook.com/apeeadlv.assocpais
http://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Pais-Agrupamento-Escolas-D-Louren%C3%A7o-Vicente/140881085970910?ref=hl
http://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Pais-Agrupamento-Escolas-D-Louren%C3%A7o-Vicente/140881085970910?ref=hl

