DIA DO
AGRUPAMENTO
Programa

Boletim
Informativo

10.00 – Cerimónia de abertura
10.30 – Início das atividades
Teatro Saphir Cristal
Concurso de dança
Exposições
Mercado ecológico
Venda de produtos
Laboratório aberto
Land Painting
Execução de um painel coletivo
Venda de crepes, cachorros e sumos naturais
O Jogo da Glória

PARA TODA A COMUNIDADE
18.00
Workshop - Alimentação Saudável e Económica
19.00
Cerimónia de encerramento
Espetáculo com os nossos pequenos artistas

Junho 2012
Caros Pais
e Encarregados de Educação,
O Dia do Agrupamento está a chegar, assim como o fim de mais um ano letivo!
É tempo de celebrar o sucesso das aprendizagens e a proximidade do início do
merecido descanso de toda a comunidade escolar.
Para o efeito, é com muito entusiasmo que incentivamos a que participem TODOS
no Dia do Agrupamento! Congratulamos a direção do Agrupamento por chamar as
Famílias à Escola e por proporcionar esta oportunidade de convívio
intergeracional, que consideramos fundamental para o sucesso do percurso de
desenvolvimento pessoal, social e académico dos alunos.
Consultem o programa e não faltem! Participem no Workshop sobre Alimentação
Saudável e Económica, que se vai realizar às 18h e não se esqueçam de visitar as
barraquinhas e provar as iguarias, estando assim a contribuir para a angariação
de fundos para apoiar a melhoria do contexto educativo do nosso Agrupamento!
A Direção

Espetáculo para crianças dos jardins de infância e 1º ciclo

Saphir Cristal

20.30
Jantar convívio

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS AGRADECE OS APOIOS DE:

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Porfírio Manuel
de Bastos Ferreira
Venda de Têxteis,
Miudezas e Guloseimas

Workshop

Alimentação
Saudável e Económica
Dia 8 de Junho | 18 horas

910743744

Escola Dr. José Pereira Tavares

No presente ano letivo temos
continuado a procurar exercer um
papel proativo de reflexão e de
colaboração na procura de solução
para situações que vão emergindo
e para as quais é oportuna e
legítima a nossa intervenção.
Embora tenhamos sentido uma
maior procura, pelos encarregados
de educação, para colocar
questões e comunicar a satisfação
ou insatisfação face a
determinados acontecimentos nos
contextos educativos frequentados
pelos seus educandos,
consideramos que a nossa
intenção de estabelecer um
processo de comunicação mais
ativo com os pais e encarregados
de educação, ficou aquém das
nossas expectativas.
O elevado n.º de encarregados de
educação que não demonstraram
interesse em tornar-se associados
da AP, constituem para nós, um
indicador de um possível
desconhecimento face ao nosso
papel na vida escolar. A este nível
lamentamos não termos tido
viabilidade temporal para criar
momentos sistemáticos de escuta
e diálogo com os representantes
dos encarregados de educação, no
sentido de auscultar a perceção
relativa ao contexto escolar dos
educandos das respectivas escolas
e dessa forma, procurar continuar
a contribuir ativamente para a sua
melhoria/transformação enquanto
contextos educativos. Neste
sentido, deixamos em aberto esta
nossa intenção, comprometendonos a operacionalizá-la no próximo
letivo.
Em termos globais, a nossa
intervenção no ano letivo de
2011/2012 caracterizou-se pela
integração na Assembleia de
Escola/Agrupamento, no Conselho
Geral, no Conselho Pedagógico,
assim como na participação em
reuniões e conversas informais
com a Direção do Agrupamento e
com Encarregados de Educação,
para tratar assuntos emergentes
da vida escolar. Para além das
reuniões realizadas
desenvolvemos ações diversas,
das quais destacamos: a
comparticipação nas ofertas de
Natal para as crianças/alunos de
todos os níveis de ensino; o apoio
no financiamento da aquisição de

bancos para a EB1 de Palmaz; o
apoio na organização do Dia do
Agrupamento – organização e
financiamento das sessões de
Teatro de Saphir Cristal dirigidas as
todas crianças e alunos do Préescolar e do 1º Ciclo; apoio na
verificação da qualidade dos
serviços da cantina; participação
na angariação de fundos para a
aquisição de óculos; reflexão sobre
questões de carácter pedagógico;
participação no website do
Agrupamento; participação na
Revista de Atividades do
Agrupamento de Escolas do
Pinheiro da Bemposta; participação
no Workshop “Lugar dos Afetos”;
Organização do Workshop sobre
Alimentação Saudável; Campanha
informativa sobre a importância da
Alimentação Saudável dirigida aos
alunos e Pais e Encarregados de
Educação; entre outras.
Mais uma vez, congratulamos
todos os intervenientes pela
disponibilidade e abertura ao
diálogo, assim como pelo empenho
na procura de soluções aos
desafios que emergiram, em
particular a Direção do
Agrupamento, pela sua atitude
proativa e colaborativa.
Tal como no ano anterior, é com
grande satisfação que encerramos
este ano letivo. Esta satisfação
prende-se com o facto de
acreditarmos que, embora ainda
muito esteja por fazer, tendo em
conta os meios disponíveis,
contribuímos significativamente
para a melhoria do contexto
educativo que acolhe, integra e
educa os nossos filhos.
No seguimento destas ideias
queremos sublinhar que a
Associação de Pais não são
apenas os órgãos da direção! A
Associação de Pais são todos os
pais e encarregados de educação
associados! Neste sentido,
apelamos, mais uma vez, à Vossa
participação na Educação dos
Nossos Filhos, não deixando que
os Outros decidam por nós!
Apelamos à inscrição como sócios
e à participação nas Assembleias
Gerais. Só dessa forma é possível
identificar e discutir situações que
consideram relevantes para a
melhoria do contexto educativo dos
vossos filhos.
Contamos convosco!

“Os hábitos alimentares dos pais, independentemente da
sua idade e escolaridade, influenciam as escolhas
alimentares dos filhos” (Teixeira, G., 2010 p.6).
Apoie os seus filhos na Educação para a Saúde e para hábitos de
consumo equilibrados e conscientes. Se estivermos conscientes do
nosso papel neste processo de Educar, estaremos a prevenir
complicações de saúde, dificuldades de aprendizagem e incapacidade
de gerir os recursos existentes. Além disso, prevenir tem menos custos
do que os processos de cura ou de reabilitação, o que constitui mais
uma evidência de que PREVENIR É A ESCOLHA CERTA! Como
podemos fazê-lo? Basta apoiar e orientar os nossos filhos na
aquisição de hábitos de vida saudável – alimentares, desportivos, de
consumo equilibrado e de convivência saudável!
Teixeira, G.(2010). Influência dos hábitos alimentares dos pais nas
escolhas alimentares dos filhos. Dissertação de Mestrado em Saúde
Pública. Porto: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

O número de alunos que abandonam a escola antes de
concluir a escolaridade obrigatória e daqueles que apesar de
estarem na escola não vão às aulas é bastante elevado! Este
fenómeno justifica-se pela incapacidade em obter sucesso
escolar. Por sua vez, as causas do insucesso escolar podem
ser diversas, tais como alimentação inadequada, ausência de
descanso, instabilidade nas relações familiares, problemas
sensoriais, físicos, intelectuais, emocionais e processológicos,
entre outras.
Centrando-nos na alimentação, sublinhamos o “seu papel
determinante no desenvolvimento cerebral e cognitivo e pela
sua capacidade de afectar factores como a inteligência, a
aprendizagem, a memória e capacidades determinantes na
sala de aula, como a concentração e o estado de alerta”
(Teixeira, 2009, p.4). Para além destas dimensões,
deficiências alimentares provocam também alterações
comportamentais e relacionais, o que pode comprometer o
sucesso da integração social e do processo de aprendizagem.
Em suma, a alimentação tem o potencial de melhorar os
resultados escolares, o desempenho físico e intelectual e as
condições socioeconómicas, o que, a longo prazo poderá
refletir-se em melhorias no desenvolvimento.

. Campos, A. (2010). Portal da Educação. Retirado de
http://www.educare.pt/educare/Opiniao.Artigo.aspx?cont
entid=1037623119903ª1FE0440003BA2C8E70&opsel=2&c
hannelid=0 –
. Teixeira, H.(2009). Diet and School Performance.
Monografia. Porto: Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação, Universidade do Porto.
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