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Aqui ficam mais pormenores sobre o Programa de Férias de Verão que o 
Projecto Educativo 3491 tem para oferenecer a todas as crianças que residem 
ou estudam na Alta de Lisboa! Como podem ver pelo cartaz, temos um 
programa bastante rico e diversificado… é uma verdadeira tentação para as 
crianças!
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O Projecto (Re)Criar Tradições na Alta de Lisboa  é uma iniciativa do Grupo 
Desportivo Recreativo Tunelense, que aproveita o seu aniversário para  trazer 
até à Alta de Lisboa a tradição dos Santos Populares.
Este projecto teve início ainda em Fevereiro com a plantação dos Mangericos, 
depois disso professores e alunos começaram a desenhar as marchas 
representativas de cada escola, definindo o tema, a coreografia e 
caracterização dos participantes!
Muitas ideias surgiram e foram colocadas mãos à obra… o mais engraçado é
que descobrimos que todas as escolas já têm tradição de participação em 
marchas populares, ou seja, para além de uma interrupção desta 
representatividade, voltam agora ao activo!

O grande momento do Concurso de Marchas Infantis é já no dia 19 de Junho 
na Escola Pintor Almada Negreiros! Estamos ansiosos…

Projecto Educativo 3491 – Participação 
em Marchas Populares

Mais informações: Bárbara Oliveira e Susana Pragana 91 155 49 85 
aecs.3491@gmail.com
http://aralumiar.wordpress.com /  http://apealtodolumiar.wordpress.com
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Balanço das actividades no mês de Maio – EB N.º 34
Semana do Inglês, O meu bairro é a minha cara e LumiarCité

O mês de Maio na Escola 34 foi extremamente agitado, muitas actividades 
foram realizadas no âmbito das AEC’s.
Foi neste mês que começaram os ensaios para as Marchas Populares! 
Esperamos no final atingir todos os nossos objectivos, que passam pelo 
reforço da amizade, trabalho de equipa, espírito de grupo e dedicação.

Durante a última semana do mês decorreu na escola a Semana do Inglês, 
em que as AEC’s decorreram por Ateliês, em que era o aluno que decidia 
onde queria trabalhar, sendo um dos objectivos, para além da sensibilização 
da língua, desenvolver a importância da responsabilidade e autonomia dos 
alunos. 

Alguns dos alunos participaram ainda em actividades comunitárias, como 
“O Meu Bairro é a Minha Cara”, uma iniciativa do GCAL, que consistiu na 
requalificação de espaços exteriores. 

Por fim, uma turma de 3ºano assistiu a um projecto sonoro de arte 
contemporânea da autoria de um artista sueco, na Galeria do LumiarCité, 
cujo objectivo era a partir das interpretações auditivas de cada aluno 
transporta-las para um postal apenas utilizando um marcador preto. Os 
resultados finais foram bastantes interessantes!

Edição

ARAL – Associação de Residentes do Alto do Lumiar – aralumiar@gmail.com
http://aralumiar.wordpress.com

APEAL – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Alto do Lumiar  - apaltodolumiar@gmail.com
http://apaltodolumiar.wordpress.com

Escolinha de Rugby na  Tapada da Ajuda
Realizou-se no dia 3 de Junho a Festa Final da Associação de Rugby da Sul na Tapada da 
Ajuda, onde se reuniram várias escolinhas da modalidade realizando jogos entre si! Sem 
dúvida que o cenário envolvente, a Tapada da Ajuda, é um local privilegiado para este 
tipo de encontros!

A Escolinha de Rugby da (m)Alta contou com a presença de 15 atletas divididos por três 
escalões, sub-8, sub-10 e sub-12, disputando jogos contra a Escolinha do Boavista, do 
Benfica e de S. Miguel! Entre vencedores e vencidos, como sempre o importante é
participar, desenvolver o espírito de equipa, conhecer novos atletas e novos locais!

Realizou-se no dia 1 e 2 de Junho o Torneio de Futebol da Primavera, tendo-
se os alunos AEC da EB 91 deslocado à Quinta das Conchas nestes dois dias 
para colocarem em pártica os seus dotes futebolísticos!
Esta foi uma actividade muito importante para os alunos, principalmente os 
do 3º ano, uma vez que foram estes que sugeriram a sua realização e 
prepararm juntamente com os professores de actividade física e desportiva 
toda a sua organização! Esta iniciativa partiu das ideias das crianças e foi 
facilmente colocada em prática, tanto ao nível dos jogos de futebol 
propriamente ditos como da organização das claques que até fizeram 
cartazes de apoio às sua equipas!

Torneio de Futebol da Primavera – EB 91
Inter-turmas na Quinta das Conchas


