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Feedback das ações realizadas
1. Corta –Mato -Logística externa organizada pela AP, com o apoio e 

colaboração do Agrupamento, professores e auxiliares, Escola Segura, 
BVL, CML e muitos pais voluntários.

2. Acompanhamento das Obras no refeitório da EB João das Regras, cujo o 
objetivo da 1º fase é previsível a sua conclusão até 17 de Março.

3. Acompanhamento da higienização dos sanitários escolares – equipamento 
novo instalado, calendarização diária das etapas de manutenção dos 
sanitários. 



A) Higienização dos Sanitários

• É imperativo que as crianças sejam incentivadas a cuidar da sua higiene e 
neste aspeto os pais tem um papel muito importante.

• Questionar as crianças se vão à casa de banho.

• Sempre que houver uma resposta negativa, perceba o que o leva a não ir.



O que podemos ajudar …

• Cheiro desagradável e sujidade

Se a causa for o detergente usado, podemos tentar que a escola utilize 
outro menos intenso;

Se a causa é a sujidade, podemos incentivar que os nossos filhos não façam 
as necessidades fora da sanita. Explicar-lhe que outros meninos querem 
usar o sanitário e nem sempre a auxiliar consegue limpar logo de seguida.



• Ausência de papel-higiénico

Incentivar as crianças a não brincar com os rolos de papel higiénico nos 
sanitários, usando pequenas estratégias ambientais.

Antes de usar o sanitário verificar se tem papel no dispensador.



• Vandalismo e grafittis

Incentivar as crianças a não danificar os balneários e sanitários, tentar faze-
los compreender que outras crianças não vão gostar e até sentir-se 
incomodado.

Se estragamos temos que ser responsáveis pela sua reparação.



Consequências

• Obstipação

• Dificuldade em fazer xixi

• Dor abdominal

• Infeções urinárias 

• Molhar a cueca – sentimento de vergonha - incontinência

• Beber menos água – aumento do risco de desidratação e de problemas 
renais



B) Refeições - reclamação

• A refeição analisada em Dezembro (6/12) não foi detetado qualquer 
anomalia.

• Houve este ano 3 reclamações sobre a qualidade da refeição e a quantidade

• Abordar com a CML a possibilidade de alterar a qualidade dos produtos para 
a confeção.

• Apostar em Cozinheiros qualificados

• Abrir o bar com refeições saudáveis



C) Segurança na Escola

• Existe Video-vigilância na escola

• Crianças que saltam vedação na escola, são repreendidas pelo Dir., os pais 
são avisados e a Escola Segura.

• Dentro da escola é proibido o consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e 
drogas, sempre que ocorre alguma situação a Direção tomas as medidas 
necessárias para repreender os atos.

• Violência entre alunos, com professores e auxiliares, são punidos por 
repreensão e/ou  suspensão e encaminhamento para Escola Segura 
dependendo da gravidade. Os pais são avisados das ocorrências.



Acompanhamento …

• Direção da escola 

• Diretor de turma

• Psicóloga

• Escola Segura

• CPCJ

• Centro de Saúde



D) Ensino do articulado

• Curso Básico de Música - Nível II

Direccionado para crianças que frequentem o 2º e 3º ciclos do ensino Básico 
(do 5º ao 9º ano).

• Este curso é reconhecido e financiado na totalidade pelo Ministério da 
Educação e Ciência (MEC), em regime articulado. Neste caso, é permitido 
aos alunos frequentarem, em simultâneo, disciplinas de formação geral, nas 
escolas regulares, e as disciplinas de formação vocacional, numa escola do 
ensino especializado da música.

O plano de estudos deste curso pode ser consultado no link abaixo:

• portaria 2ºe 3º ciclos.pdf (244610)

https://academiademusicadeobidos.webnode.pt/_files/200000093-ef32bf02c9/portaria 2ºe 3º ciclos.pdf


O que é o ensino artístico especializado da 
música?

• É um regime de ensino financiado pelo Estado Português, através do qual, é 
permitido aos alunos frequentarem, em simultâneo, disciplinas de formação 
geral e as disciplinas de formação vocacional. Destina-se aos alunos que vão 
ingressar no 2º ciclo do ensino básico. No final do 3º Ciclo os alunos terão, 
após conclusão do Curso Básico de Música, um diploma que confere o nível 
2 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações.



É necessário o aluno já saber tocar um 
instrumento?

• O aluno terá que prestar uma prova de acesso, em que será avaliada a sua 
aptidão auditiva e instrumento pretendido. Haverá uma entrevista com o 
encarregado de educação para verificação dos pressupostos específicos e 
demais condições de funcionamento dos Cursos.

• https://academiademusicadeobidos.webnode.pt/perguntas-frequentes/

Abertas Inscrições online para 2019/2020:
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4vfh9fhfHHkm7TIwqkFRGZFYdYuVnlICNH-

JWHVjs7RuFiw/viewform?fbclid=IwAR0OJEaN0cJJWd3661BO2eH2TGUcYrPpYfdvNpRSXamhKn6Rz3rCzffbAlg

https://academiademusicadeobidos.webnode.pt/perguntas-frequentes/


E) Aluno ao Centro

• É um Plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar da Região 
Oeste - Aluno ao Centro, tem como objetivo promover um maior e melhor 
acompanhamento dos alunos da Região Oeste tendo em vista o reforço da 
igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos 
e da qualidade e eficiência do sistema de educação. 

• Pretende garantir o apoio a intervenções específicas dirigidas à qualidade e 
eficiência do sistema de educação/formação, o apoio a iniciativas que 
promovam a criatividade, a aprendizagem experimental e uma progressiva 
aproximação da escola ao seu meio envolvente. 



Projetos «Aluno ao Centro»

• “Escola Saudável”,

• “Partilha de Saberes”,

• “Fruta Escolar”, 

• “Rastreios Visuais e Auditivos”, 

• “Colónias de Férias”, 

• “Cursos Socioeducativos - Educação e Formação de Adultos” 

• e “Projeto + Contigo” 

são ações que o município pretende dar continuidade



Atividades 

• Dia 13/02 – Ação de sensibilização «Comunicação com Adolescentes»

• Dia 27/03 – Workshop para técnicos dos municípios «oeste parental»;

• Dia 02/04 – Sensibilização para a parentalidade (0-3 anos)



F) Férias da Páscoa – Bombeiros por 5 Dias

• É uma atividade desenvolvida pela Associação de Pais com a colaboração 
dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã e o Agrupamento D. Lourenço 
Vicente;

• Apoiada pelos organismos públicos : Camara Municipal Lourinhã e Juntas de 
Freguesia: Lourinhã, Ribamar, Santa Bárbara e Vimeiro



Objetivo

• Direcionado para crianças do 2º e 3º ciclo – 5º ao 9º ano

• Objetivo: dar oportunidade ás crianças de vivenciar o dia-a-dia no Quartel 
dos Bombeiros

• Aprendizagem: técnicas de primeiros socorros, salvamento, 
desencarceramento, combate a incêndios, conhecer e manusear materiais e 
equipamentos

• Fazer Formatura

• Trabalho em equipa

• Valores 



G) Promoção de Workshops

A Associação de Pais irá dentro do possível promover a partilha de ações de 
Sensibilização de várias entidades que possam ser uma mais valia para as 
famílias. 

• Escola Segura – Bullying e Internet Segura

• Bombeiros VL – Primeiros socorros 

• Parentalidade – áreas de positividade e de consciencialização

• Coaching – áreas de inspiração, relacionamentos interpessoais e de 
crescimento individual e profissional

Esteja atento e participe!



Fim

• Contamos com a vossa ajuda para melhorar a qualidade da educação.

• Contamos com a vossa participação em ações de desenvolvimento 
educacional.

• Agradecemos a vossa atenção.


