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CASA DO PATOLAS

FAÇA-SE ASSOCIADO!
É gratuíto e tem vantagens em várias lojas e 
serviços da nossa freguesia.
A APVR estabeleceu parcerias com vários 
estabelecimentos comerciais no sentido de 
oferecer descontos aos seus associados nos 
seus produtos e serviços.
Quantos mais associados, maior força a nossa 
associação terá na defesa dos interesses dos 
nossos alunos.
Poderá ser sócio com direito a voto, o 
encarregado de educação. Preencha já a ficha 
de inscrição e devolva até dia 18 de outubro
através do seu educando ao professor titular 
ou entregue no CATL.

Temos na nossa escola várias atividades para os 
alunos: Sevilhanas, Ballet, Hip Hop, Futsal, Karaté e 
Tuninha, de segunda a sexta das 17:45 às 18:30. As 
inscrições já estão abertas. Para informações e 
inscrições contactar as responsáveis do CATL.
Nota: Hip Hop para o pré escolar acontece entre as 16:45 e as 17:30

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Projeto que pretende ser "de criança para 
criança": troca/intercâmbio de: roupa, 
calçado, acessórios, brinquedos, livros, 
material escolar...
RECOLHA: Todos os dias úteis em 
horário de funcionamento do CATL
E ENTREGA DE BENS:
Será comunicado em breve

ASSEMBLEIA GERAL
Convocam-se os Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara, para a 
Assembleia Geral, a realizar no dia 28 de 
outubro de 2019 (segunda-feira), pelas 
18h30m, no refeitório da escola.

PORQUE DEVE IR?
Para se informar sobre o que fazemos e 
como pode ajudar a melhorar o dia a dia 
do seu filho na escola. 
Se acha que não deve ir pois já vai muita 
gente, são menos de 20 as pessoas que 
normalmente vão, numa escola com cerca 
de 150 alunos. O seu filho precisa de si!



ANO LETIVO DE 2018-2019: O QUE FIZEMOS

Com o Projeto “ABC da Brincadeira” proporcionámos animação nos recreios, 
com atividades desenvolvidas por uma animadora socio-cultural, da APVR.
Visita ao Rodinhas Park nas férias do Natal.
Visita de Estudo à Quinta Pedagógica Burros do Magoito.
Piquenique no Parque da Serafina, em Monsanto; Organização das Semanas de
Praia e de Piscina nas férias de verão.
Manteve-se um elemento contratado pela Associação para ajudar à hora do 
almoço. Este custo é comparticipado pela CML. 
No início do ano letivo 2018-2019 houve algumas irregularidades na qualidade e 
quantidade das refeições. Demos conta da insatisfação junto da CML e 
solicitámos a reposição da qualidade do serviço. Ao longo do ano houve 
melhorias, mantivemos o acompanhamento, e reporte das anomalias. Fizemos 
algumas visitas na hora do almoço.
Atribuição de  Saco e Boné  a cada aluno  no início do ano
Complementamos a verba da Bolsa de Desenvolvimento, patrocinada pela Junta 
de Freguesia e equipamos todas as salas com coluna de som.
Aquisição de material desportivo para o ginásio da escola
Assinatura e aplicação de protocolo com a Junta de Freguesia e AESIA para
apoio financeiro (6€ por aluno) a atividades a desenvolver pelos alunos.
Parcerias com empresas da zona que dão desconto aos sócios da APVR e
famílias.
Um dos temas abordados na reunião que tivemos com o sr. Vereador da
Educação da C.M. Loures, no início do ano foi atendido e executado. Já temos a
rampa de acesso no recreio e mais um bebedouro.

MARQUE JÁ NA SUA AGENDA!


