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EDITORIAL

VAMOS CONHECER ...

“A educação é para todos, deve ter a participação de todos” e
“Educamos pelo que somos e pelo que fazemos” são duas das máximas em que acreditamos. No entanto, têm sido difíceis estes 9
meses de trabalho voluntário, pelo qual deixamos muitas vezes de
dar atenção aos nossos filhos e família para lutar por um futuro
melhor para eles, amanhã…. Com melhores condições, com escolas
com mais qualidade e, principalmente com pais mais presentes,
mais atentos, mais activos no acompanhamento do processo de
ensino-aprendizagem dos seus educandos.
De facto, ainda assim não acontece. E é importante que se perceba
qual o nosso papel enquanto Associação. É importante que se perceba que nós, Associação de Pais, representamos os Pais e Encarregados de Educação nos órgãos da escola, defendendo os seus interesses e, essencialmente, o interesse das crianças, dos alunos. Nunca poderemos substituir os pais no seu acompanhamento aos filhos.
Não é essa a função de uma Associação de Pais. É importante também que todos nos consciencializemos que uma Associação de Pais
tem deveres, mas os mesmos deveres têm também os Pais e Encarregados de Educação e os sócios. Um desses deveres, que é também
um direito, é participar nas Assembleias Gerais em que se discutem, se decidem, se constroem caminhos…. Não podemos só lembrar-nos da Associação de Pais quando temos um problema, temos
que participar e dar sugestões, encontrar soluções. Uma Associação de Pais não é só um pai ou mãe, nem dois…. São todos e todos
são importantes.
VOTOS DE BOAS FESTAS EM FAMÍLIA!

BARÓMETRO
A falta de auxiliar na escola do 1º ciclo de Benavila
A falta de refeições

ESCOLA

Quota Anual Aprovada
em Assembleia Geral:

5 Euros
Sítio na Internet da
Associação de Pais:

A Feira das Sopas
A realização de uma mesa redonda a propósito das
Actividades de Enriquecimento Curricular

www.participais.net
Passe por lá!
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A Participais dá a conhecer nesta edição, dois professores que no dia-a-dia, ensinam,
educam, aconselham e convivem com os nossos filhos.

SANDRA RESENDE…
Nome: Sandra Cristina Ferreira de Resende
Idade: 28 anos
Data de Nascimento: 06/11/1979
Signo: Escorpião
Naturalidade: Oliveira de Azeméis
Distrito: Aveiro
Residência: Porto (desde 1998)
Estado civil: solteira
Clube: Futebol Clube do Porto
Habilitações Académicas: Licenciatura em Matemática Ramo Educacional
Profissão: Professora de Matemática
Tempos livres/passatempos: Ler, ouvir música, passear e ir à cidade
do Porto.
Cor preferida: Vermelho e azul.
Locais onde leccionei: Porto, Viana do Alentejo, Leiria, Marinha
Grande e Avis.
Opinião em relação à Vila de Avis
A minha opinião relativamente à Vila de Avis é que os seus habitantes, em geral, são muito simpáticos e acolhedores. Avis é uma Vila
simpática e tranquila que promove actividades lúdicas e culturais aos seus habitantes e a quem pela primeira vez a
visita.
O Pinheiro de Natal
- Utilize ramos ou pinheiros provenientes do desbaste florestal autorizado (Município ou Bombeiros)
- Ou opte por uma árvore artificial, utilizando a mesma durante vários anos.
Enfeites de Natal
- Aproveita os enfeites de um ano para o outro ?
- Pode ainda dar larga à sua imaginação e construir os enfeites, utilizando restos de lã, cartões para colorir, bugalhos revestidos de
pratas, recortes de esferovite (...). Mais uma tarefa interessante para fazer com os filhos.
- Pode ainda fazer um presépio com materiais reutilizados.
Azevinho
- Sabia que o Azevinho que nasce no monte é uma planta protegida por se encontrar em extinção ?
- Não deve cortar nem arrancar o azevinho em estado selvagem. É proibido!
- Não compre azevinho cortado. Alguém o cortou do monte contribuindo para a sua extinção.
- Pode ainda semear e ver crescer o seu próprio azevinho.
Guarde para reutilizar mais tarde os laços e papel de embrulho dos presentes de Natal que receber;
Faça os seus próprios cartões de Boas Festas (mais uma tarefa interessante para toda a família);
Não se esqueça de partilhar o que tem mais com aqueles que nada têm.
O Natal é também a Festa da SOLIDARIEDADE.

DESAFIO
Leitura para Pais e Filhos neste Natal:
Bom Natal, Pai Natal -de José Jorge Letria, Âmbar

Promova a
leitura

Este livro pertence ao Plano Nacional de Leitura
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DAVID CRAVIDÃO …
Nasci em Lisboa, em 1971 mas, graças à simpatia do destino, regressei ao meu
querido Alentejo, onde tenho todas as minhas origens, visto toda a minha família ser de Cabeção. Foi na bela cidade de Évora que conclui a minha formação
universitária e onde fiz o estágio profissional.
Filho de um economista e de uma professora de Português e Francês, dos dois,
e da minha avó paterna com quem vivi parte da minha vida, devem vir os meus
interesses culturais e o prazer por determinados passatempos.
A influência da minha mãe e da minha avó motivou o gosto pela natureza, em
especial pela Ornitologia e pela jardinagem. O lado paterno denota-se no gosto
por acompanhar as notícias relacionadas com os mercados e as empresas
nacionais e internacionais.
O desejo de ensinar Física e Química apenas surgiu no secundário, quando tive
como professor da disciplina o docente universitário, e actual deputado da bancada parlamentar do PS na Assembleia da República, Bravo Nico. Foi, também, no secundário que comecei a namorar com a minha mulher Susana, com
quem, após conclusão da licenciatura casei e tive dois filhos lindos, o Guilherme e a Mariana.
Gosto muito de ler e ouvir música. É difícil dizer quais os livros de que mais
gostei, mas talvez tenham sido: Guerra e Paz, Os Maias, Domingo à Tarde, O
Trigo e o Joio e Malicorne. A música de que gosto é muito variada, mas se tivesse que apontar os meus músicos preferidos indicava os nomes de Rodrigo Leão, Madredeus, Vangelis, Philip Glass e Leonard Cohen.
Como professor, sigo um princípio muito básico que consiste em para além de dar aos alunos alguns fundamentos de Física e
Química, tratá-los a todos com o mesmo respeito que gostaria que fossem tratados os meus filhos, por outros professores. Isso
implica, por vezes, brincar e falar com eles, e noutras alturas ser mais severo.
Gosto da escola onde trabalho. Posso dispor de todo o material de desgaste que necessito para as aulas, pois o Conselho Executivo sempre o tem disponibilizado. Em termos de infra-estruturas a maior falha prende-se com a falta de aquecimento nas salas de
aula.
A escola é um lugar agradável, onde os problemas disciplinares não são tão graves como os que vamos conhecendo nos noticiários. Das janelas do laboratório onde lecciono vem a paz e calma das árvores, dos pardais, dos melros e milhafres.
David Cravidão

INFORMAÇÃO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Para que nos possam fazer chegar os assuntos, comentários, sugestões já temos uma caixa de correio na Escola Básica Integrada de Avis (Estrada Nacional 244 7480-115 Avis) e endereço electrónico
(apeeeca@participais.net). A Associação de Pais só poderá actuar se tiver conhecimento dos problemas.
E esta actuação é a de se dirigir ao Município ou/e à Escola (que, neste caso são as principais entidades responsáveis pela Educação) e dar-lhes a conhecer o que se passa e perceber o que está a ser feito, ou o que poderá ser feito para solucionar as situações. E é isso, precisamente que a Associação tem feito no que respeita a
dois casos que consideramos graves e que se passam nas nossas escolas: a questão da alimentação, que continua sem solução à vista e a questão da falta de auxiliares de acção educativa nas escolas. Infelizmente não dispomos de meios para resolver os problemas, e quem os tem não os resolve. O que é certo é que as nossas crianças, mais uma vez são as grandes prejudicadas. E são eles o futuro. Certamente merecem mais atenção, mais
dedicação, mais esforço da nossa parte para resolver rapidamente o que parece difícil de resolver.
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A Educação É Para Todos, Deve Ter A Participação De Todos!

Actividades desenvolvidas
Feira das Sopas - 16 de Outubro de 2007 na Escola

A mesa da sopa da Associação de Pais

Ingredientes da Sopa dos Pais (cebola, nabo,
abóbora, courgete, cebola, alho, batata e tomate)

Os aventais da Associação :
“A cada boca uma sopa”

Também tínhamos “sopa de letras” com o livro
“Ssschlep” de Gémeo Luís e Eugénio Ródão
(uma História de Sopa)

Cabaz de Natal

– o sorteio dos três cabazes de Natal será realizado
na festa de dia 14 de Dezembro, no Auditório, com a ajuda das crianças.

Boa sorte e Boas Festas!
Educamos pelo que somos e pelo que fazemos.
IMPRESSÃO: DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
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