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A Educação É Para Todos, Deve Ter A Participação De Todos!
Algumas actividades que a Associação de Pais organizou…

Outubro de 2010

Número 13

EDITORIAL

No 4º ano de Passo a passo fomos …

Aproximam-se ventos de mudança. Pelo menos assim esperam os que já fazem parte dos órgãos sociais da APEEECA desde 6 de Março de 2007.
Há mudanças necessárias e salutares, para que outras pessoas
possam sentir o que se passa dentro de uma Associação. Muitas
vezes os “olhos” vêem cá dentro aquilo que não conseguimos
alcançar lá de fora.
Estes dois mandatos foram para todos um desafio, um caminho que se traçou e que se tentou seguir, fiéis aos nossos príncipios e na defesa das crianças e dos seus interesses. A meta é sempre uma escola cada vez melhor, com mais qualidade.
Saímos com a sensação de dever cumprido e de termos feito
tudo o que estava ao nosso alcance para participar activamente
na vida da escola e dos nossos educandos.
Continuamos, no entanto, a pensar que os Pais e Encarregados de Educação têm que investir mais no tempo que dão aos
seus filhos e educandos, têm que ser partes integrantes desta
comunidade educativa e desta Associação. E isto tem que acontecer EFECTIVAMENTE. Todos temos responsabilidade na
sociedade em que vivemos. TODOS TEMOS QUE CAMINHAR
NA MESMA DIRECÇÃO, MESMO QUE, POR VEZES, POSSAMOS SEGUIR CAMINHOS DIFERENTES.
A Direcção

VEJA COMO FOI O 4º ANO
DE
PASSO A PASSO…
Acompanhámos 58 crianças PASSO A PASSO até
Castelo Branco, Fronteira
e no nosso Concelho -AVIS

Relembramos os Pais e Encarregados de Educação que estão a pagamento as quotas anuais. Para o
fazer devem dirigir-se a um dos membros dos corpos sociais ou mandar por correio para a morada :
Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Concelho de Avis
Estrada Nacional 244
7480-115 Avis
Email: apeeeca@participais.net

site: www.participais.net

NO DIA 8 DE NOVEMBRO,NÃO FALTE À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, ÀS 19,00H, NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS.
NÃO SE ESQUEÇA: VAMOS ELEGER NOVOS CORPOS SOCIAIS PARA O
BIÉNIO 2010-2012.
SE PRETENDER FORMALIZAR UMA LISTA PARA AS ELEIÇÕES PODERÁ
ENTREGÁ-LA ATÉ AO INÍCIO DA ASSEMBLEIA GERAL.
DEVERÁ TER AS QUOTAS EM DIA.

Educamos pelo que somos e pelo que fazemos.
Impressão: Divisão de Desenvolvimento Sócio - Cultural da Câmara Municipal de Avis
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Educar também é contar histórias...

BOM ANO LECTIVO 2010-2011
Realçando, mais uma vez, a importância do livro aqui transcrevemos os conselhos da Psicóloga Helena Mendes (in A Ponte de Agosto de 2010)

Para todos os profissionais que lidam diariamente com
as crianças e jovens do nosso concelho desejamos um
bom ano lectivo. COM:
Profissionalismo

“ ...para além de divertir a história contribui para o desenvolvimento da criança nos seguintes
aspectos:
•

Afectividade—momento de partilha e proximidade entre a criança e os pais, as histórias
ajudam as crianças a reconhecer as suas emoções/pensamentos, a lidar com os seus
conflitos interiores e a lidar com situações desagradáveis, proporcionando exemplos de
soluções para as suas dificuldades;

•

Raciocínio e reflexão—à medida que a criança vai lendo ou ouvindo uma história conhece e aprende mais palavras, vai mentalmente acompanhando e reflectindo sobre a mensagem da mesma;

•

Prazer pela leitura;

•

Senso crítico—uma história pode ser um ponto de partida para ensinar algum conteúdo
específico;

•

Imaginação—as histórias podem levar aos mais diversos mundos e a lugares fantásticos;

•

Criatividade—os elementos contidos nas histórias fazem com que as crianças obtenham
novas referências, vindo a formar uma espécie de reportório de imagens e situações que
podem depois combinar de formas muito diversas originando situações absolutamente
novas;

•

Valores—as histórias ajudam na formação do carácter, uma vez que os enredos geralmente são organizados de forma que das acções dos personagens se possa extrair um
conteúdo moral colaborando com a construção de valores éticos e de cidadania, desenvolvendo a confiança na força do bem. As histórias ensinam a viver. Elas encerram
anseios, desafios, vitórias, derrotas e conquistas. (…)”

Dedicação
Carinho

Perseverança
Paciência
Firmeza
Exemplo

Responsabilidade

Amizade

A Família e o Livro são Amigos para a Vida!

ENSINAMENTOS PARA A VIDA
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