
Escola da Comunidade Escola da Comunidade 
Projecto Educativo 3491Projecto Educativo 3491

Boletim Informativo

Janeiro 2011 | Número 6

Escola da 

Comunidade

Escola EB 1/JI N.º 34

Escola EB 1/JI N.º 91

Coordenação:

Bárbara Oliveira
Susana Pragana

Escola da Comunidade esteve suspensa por falta de 
verbas

A APEAL e ARAL, gestoras do Projecto Escola da Comunidade, decidiram

suspender as AEC e CAF por alguns dias no mês de Janeiro devido ao

atraso nos pagamentos da CML. A situação grave que o projecto viveu

foi consequência do atraso do pagamento da CML das verbas da 1ª

tranche do protocolo assinado em Outubro de 2010. Esta situação

reflectiu-se no atraso do pagamento de 2 meses de salário aos nossos 27

colaboradores, num total de dívida que atingiu os 19.000€.

Consequentemente, as actividades escolares (a partir das 15h) tiveram

de ser suspensas, provocando graves transtornos aos encarregados de

educação de cerca de 400 alunos . Os pais e professores juntaram-se à

APEAL e ARAL nas diversas formas de pressão junto da CML, o que não

demorou a ter os seus efeitos e a escola poder voltar ao seu

funcionamento normal na 2ªfeira seguinte. Aguarda-se agora o que
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funcionamento normal na 2ªfeira seguinte. Aguarda-se agora o que

acontecerá com os próximos pagamentos.

Origens de Lés a Lés 
Com o início do 2º período a Escola da
Comunidade inicia o projecto Origens de Lés
a Lés, que será o tema sobre o qual as
escolas irão fazer incidir todo o seu trabalho.
Durante os próximos 4 meses as crianças
trabalharão o tema da interculturalidade de
acordo com as suas origens, considerando
algumas das suas particularidades. A escolha
deste tema, surge do interesse que as
crianças e suas famílias têm em relação aos
seus países de origem, bem como da
necessidade de serem trabalhados valores
como a cidadania, os direitos humanos, a
igualdade, cultura, tradições, educação,
entre outros

Cada turma de cada escola escolherá um país diferente, tendo em
conta a nacionalidade dos alunos, ou a sua livre escolha de um país com
o qual se identifiquem e queiram explorar.
O culminar deste projecto terá lugar no dia 7 de Abril, final do 2º período,
com a realização de uma feira multicultural em cada uma das escolas,
onde serão apresentados os trabalhos realizados, podendo todos os
interessados visitá-la.
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Foi no passado dia 17 de Dezembro que as Escolas EB1 34 e

91 fizeram as suas Festas de Natal, nas quais participaram

alunos, crianças, professores, treinadores e familiares. Esta foi

uma manhã diferente, com muitos momentos engraçados

(danças, sessão de “Ídolos”, venda de produtos produzidos

na horta da Escola, etc.), onde os principais protagonistas

foram, sem dúvida, as crianças, que muito trabalharam

para proporcionar este momento ao público!

O momento mais marcante foi a entrega dos prémios do

Concurso de Marchas Populares (Junho de 2010)

organizado pelo Clube Desportivo e Recreativo Tunelense.

Lembramos que a Escola EB1 91 ganhou o Prémio da Melhor

Marcha e a Escola EB1 34 o de Melhores Arcos e

Coreografia.

Entrega de Prémios do Concurso de Marchas Populares  2010 

A Escolinha de Rugby da (m)Alta foi ao Estádio do Restelo

Portas Abertas de Natal

Realizou-se mais uma vez o Portas Abertas que, dada a época natalícia, teve diversas

actividades relacionadas com o Natal como aprender canções de Natal com o Coro

Vocalizze e ir apresentá-las ao Centro de Dia do Centro Social da Musgueira, visita às luzes de

Natal da Baixa da cidade, visita ao Museu da Presidência em Belém, construção de ninhos,

entre outros.

Mais uma vez o Portas Abertas recebeu crianças de outras Escolas e Colégios, justificando

assim o seu nome!

A Escolinha de Rugby da (m)Alta foi ao Estádio do Restelo

A Escolinha de Rugby da (m)Alta marcou presença no
Convívio Regional do Belenenses, disputando jogos
contra as Escolinhas do CDUL, Cascais (2 jogos) e
Belenenses.
Os nossos jogadores mostraram uma grande forma física
e, acima de tudo, uma enorme garra, ganhando três de
quatro jogos! Foi muito gratificante para todos, atletas,
treinadores, mas também para toda a equipa técnica e
para os pais presentes.
Os atletas estiveram sempre apoiados por uma grande
claque e a prova disso é esta maravilhosa fotografia de
grupo!



Boletim Informativo – Escola da Comunidade

Janeiro  2011 | Número 6 |

Um visita especial  - O Tambor Africano

“ O Uta era alto e era músico. Ele usava manga curta no Inverno. Ele usava tranças na barba.
O Uta era musculado: O jambé tem pele de vaca e é feito de madeira e tem desenhos. O
jambé tinha pavios. Nós tocamos jambé com o Uta. A vaca falou comigo e eu falei com a

Durante o mês de Janeiro os alunos da Escola 34 tiveram uma

visita especial do tambor Africano.

Os nossos alunos ficaram muito entusiasmados com a aula do

professor Uta que explicou um pouco a historia do tambor

africano e também deixou as crianças tocarem nele e poderem

sentir as emoções que o tambor consegue exprimir.

Aqui ficam alguns comentários dos alunos sobre a actividade

que fizeram com a professora titular de Turma:

“ O Uta é de Moçambique. Ele é musculado. Ele usa manga
curta no Inverno. Ele é Moçambicano, fala português com
pronúncia moçambicana. Ele é músico. A pele dele é
castanha. Ele é um homem alto e magro. Usa traças na Barba
e o cabelo penteado com rastas. O jambé é um tambor. O
jambé é feito de pele de vaca, madeira tem desenhos uma
forma cilíndrica com estreitamento no meio. Nós fizemos uma
pequena banda. Nessa banda havia a Íris e o João e a
Catarina. O Uta ajudou-nos toca no Jambé.” Paula

jambé tinha pavios. Nós tocamos jambé com o Uta. A vaca falou comigo e eu falei com a
vaca. Nós tocamos na Biblioteca. Iúri

Em Fevereiro aconteceram os Dias Secretos do Inglês na Escola
91, denominados Secret Days of English, para criar um certo
suspense e motivação. Esta actividade teve como objectivo,
divulgar a língua e cultura inglesas de forma lúdica e divertida,
incentivando à utilização dos conhecimentos já aprendidos e
aprendendo novos conceitos.
Os Professores de Inglês, Raquel Bernardo e João Carvalho,
seleccionaram diversos jogos e delinearam o funcionamento
destes três dias de forma a proporcionar muita diversão às
crianças.

Secret Days of English - Os Dias Secretos do Inglês 

O funcionamento dos Secret English Days consistiu em
cada criança individualmente ter um cartão, no qual
estavam identificados todos os jogos disponíveis na Escola,
que foi preenchido à medida que iam sendo realizadas as
actividades (sem as repetir), durante os três dias. No final,
foram entregues às crianças que participaram em todas as
actividades, Certificados de participação, comprovando
que se mostraram participativas e interessadas durante os
Dias do Inglês.
Estes dias diferentes e animados, deram às crianças um
novo entusiasmo para a língua inglesa e proporcionaram
momentos de diversão e simultaneamente de
aprendizagem.
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Campanha de angariação de chuteiras

A Escolinha de Rugby da (m)Alta lança agora uma

Campanha com o objectivo de angariar Chuteiras

Os alunos do 4ºB da Escola 34 apresentaram uma pequena peça

de teatro organizada pela Professora Ana Cristina Monteiro (Prof. de

Inglês) aos restantes colegas da turma como a professora titular.

Era uma história sobre futebol: um menino de 9 anos tinha o sonho

de se tornar um grande jogador de futebol. Então McKay pediu a

ajuda de Dennis para o treinar. Assim conseguiu concretizar o seu

sonho!

Foi muito divertido! Os alunos empenharam-se muito e

representaram tudo em inglês.

Esta noticia encontra-se também publicada no blog da Escola 34 :

http://eb1n34.blogspot.com/

A peça de Teatro Ok Mckey

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

APEAL ARAL

Breves das Associações

Campanha com o objectivo de angariar Chuteiras

para os seus atletas. O apelo é simples e não requer

mais que uma arrumação na sapateira! Se encontrar

chuteiras com o tamanho entre o 31 e o 36 ainda em

bom estado, que não são usadas, pode doá-las a um

dos atletas, recebendo em troca uma gargalhada, um

abraço, um sorriso. Pode contactar através de

altarugby@gmail.com.

Estão abertas, até ao dia 11 de Fevereiro,

as inscrições para o II Curso de Voluntariado

promovido pela APEAL em parceria com o

ISU.

Lê histórias diariamente ao seu filho? Deixe-o

escolher um tema e ler para si, partilhando os

sentimentos que a história desperta.. convide-

o a partilhar as opiniões e os sentimentos. A

ARAL está a promover o Bookcrossing na Alta

de Lisboa, bem como a dinamização de

sessões de leitura em família.


