
Caros Pais e Encarregados de Educação,
É urgente reconfigurar a Escola,
tornando-a mais significativa para todos
os alunos.
Na tríade Ensino, Aprendizagem e
Avaliação, as metodologias ativas
podem fazer a diferença, e a app Milage
Aprender + é apenas uma delas.
Dando centralidade à avaliação
formativa, esta app promove a
gamificação, permitindo que os alunos
exercitem conteúdos de várias
disciplinas, somando pontos. A vertente
avaliativa também não é descurada, já
que a app promove a auto e a
heteroavaliação e permite que o
professor dê um feedback oportuno e
individualizado.
Graças ao desenvolvimento tecnológico
e à capacitação digital, é hoje possível ao
professor optar por esta e por outras
metodologias de ensino híbrido, tais
como a sala de aula invertida ou a
rotação por estações. Todas elas são
relevantes numa Escola que se quer
plural e que pretende formar os alunos
para as competências do século XXI.

APAIS CONVIDA...
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Sílvia Domingos
Professora do AEPPN (venceu o prémio

Professor Inovador de Português
Milage Aprender+ 2020/2021)

PARCERIA DESPORTIVA
No dia 6 de abril, assinámos o primeiro protocolo de
parceria com uma entidade local. O nosso novo parceiro é
o Andebol Clube de Olhão (ACO), que oferece condições
especiais aos sócios da APAIS que pretendam começar a
praticar esta modalidade (consulte a informação no cartaz).
Em cerca de três anos de existência, o ACO já demonstrou
grande capacidade de trabalho e de iniciativa, sobretudo
resiliência, por se ter formado pouco antes do início da
pandemia e, mesmo assim, conseguir crescer.
O espírito de comunidade e de solidariedade do ACO
encontra eco nas convicções da APAIS. O clube está neste
momento envolvido na realização do 2.º Encontro do
Circuito Regional de Andebol Adaptado, em conjunto com
a Associação de Andebol do Algarve e a Associação Cultural
e de Apoio Social de Olhão (ACASO).
Outras parcerias estão em preparação para benefício dos
associados da APAIS. Em breve daremos mais novidades!



UCRÂNIA NOS CORAÇÕES
Na sequência do início da guerra entre a Rússia
e a Ucrânia, a APAIS estabeleceu um protocolo
com os Escoteiros da AEP 197 de Quelfes e a
Junta de Freguesia de Quelfes, com o objetivo
de ajudar o povo ucraniano.
A comunidade escolar respondeu em peso ao
apelo, com bens de primeira necessidade a
serem entregues em todas as escolas do
Agrupamento durante os cerca de 10 dias em
que promovemos a ação.
A APAIS agilizou o transporte dos bens entre
as escolas e os centros de logística, num
esforço que envolveu grande parte dos
elementos dos órgãos sociais. Mais uma vez,
ficou demonstrado que juntos e unidos somos
mais fortes!
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AS NOSSAS NOTÍCIAS

APAIS INTERVENTIVA
No dia 30 de março, o Círculo das Associações
de Pais e Encarregados de Educação dos
Agrupamentos de Escolas do Concelho de
Olhão (CAPEEAECO) reuniu para eleger os
dois representantes para o Conselho Municipal
de Educação para os próximos quatro anos.
À semelhança dos últimos quatro anos, irão ter
assento neste órgão um representante da
Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Agrupamento de Escolas João da Rosa e um
representante da APAIS.
Estamos sempre disponíveis para dar o nosso
contributo e zelar pela melhoria contínua das
condições de ensino/aprendizagem no
concelho.

PASSATEMPO DE PÁSCOA
A Páscoa é uma época de Renovação, em que se
apela à Paz e à Tolerância. Por isso, decidimos
lançar um desafio a todos os alunos do
Agrupamento e respetivas famílias.
A proposta foi que, em conjunto, criassem um
desenho alusivo à Paz no Mundo. Poderiam ser
utilizados diferentes materiais e técnicas.
Recebemos 23 trabalhos válidos, que dividimos
em 4 categorias: 3 de pré-escolar; 12 de 1.º
ciclo; 2 de 2.º ciclo; 6 de 3.º ciclo.
Os trabalhos foram expostos numa publicação
na página de Facebook da APAIS
(associacao.pais.aeppn) e submetidos a votação.
O vencedor de cada categoria será anunciado
no dia 22 de abril. Os prémios são vales de
compras em estabelecimentos de comércio
local.
Bem hajam todos os que participaram!

https://www.facebook.com/JuntaFreguesiaQuelfes/?__cft__[0]=AZX4FT1xCmy2cCroQ_GwY63hJHgDG9QzTq9NzlqZLujaVc52Vct-4E57CanS8mYsWtv9DJ6nZC7C-5t-8Lmpv6Eeo1PABHAWLfxORJR466kDOx2AH4FprN2a97oqNQP-rWrtXs6XmTAasm1bHz14bkJtkrwwUQtxha5UzhOojplQEmuqDTeyapdqN4Y2OTjiuPg&__tn__=kK-R


JOVENS "DEPUTADOS"
No dia 14 de março, decorreu, no Auditório
Municipal de Olhão, a Sessão Distrital do
Parlamento dos Jovens, onde estiveram
presentes 17 escolas do distrito do Algarve.
A equipa que representava a EB2/3 Professor
Paula Nogueira alcançou o primeiro lugar
nesta 2.ª fase do programa: Lourenço
Mesquita (9.ºA), José Feio e Diogo Graça
(9.ºB) e Núria Godinho (6.º B, suplente),
acompanhados pela professora Ana Fonseca. 
Os "deputados" irão representar o Algarve,
em Lisboa, nos dias 9 e 10 de maio.
Participou também na iniciativa uma equipa
da EB2/3 José Carlos da Maia, cuja prestação
foi igualmente motivo de orgulho.
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O NOSSO AGRUPAMENTO

PROTEGER OS OCEANOS
Cerca de 1200 alunos foram, entre os dias 8 e 9
março, ao Auditório Municipal de Olhão
assistir a sessões de sensibilização com Joana
Schenker, no seu papel de representante do
Oceanário e embaixadora da Fundação Oceano
Azul. Esta praticante de bodyboard foi em
diversos anos campeã nacional e europeia e,
em 2017, sagrou-se a primeira portuguesa a
obter um título mundial.
Os alunos ouviram Joana Schenker falar sobre
o seu percurso profissional, a sua paixão pelo
mar e os desafios que enfrentamos para
proteger este fundamental recurso para a
Humanidade.
Mensagem importantíssima a desta campeã!

LIMPEZA EM EQUIPA
Estudantes do 7.º ano das turmas B, C e D da
EB2/3 Professor Paula Nogueira, no Domínio
de Autonomia Curricular (DAC) "Matemática,
Ciência e Tecnologia", realizaram, no dia 24 de
fevereiro, uma intensa ação de limpeza na
frente ribeirinha de Olhão. Os alunos tiveram
a orientação dos professores Vera Neves, Marta
Vicente, Isabel Geraldo, Paulo Guerreiro, Tânia
Rosária e Victor Veiga.
A iniciativa contou com o apoio da Ambiolhão
e o Hotel Real Marina forneceu um lanche aos
participantes.
A APAIS regista com apreço este tipo de
iniciativas ao nível escolar, pois a construção
de um futuro melhor passa por todos!



REFEIÇÕES ESCOLARES
O Departamento de Educação e Coesão Social
do Município de Olhão é responsável pela
gestão e pelo controlo do fornecimento de
refeições escolares na educação pré-escolar e
no primeiro ciclo. Para tal, dispõe de uma
nutricionista que elabora uma ementa cíclica
de cinco semanas, cumprindo todos os
parâmetros definidos pela legislação em vigor.
A nutricionista efetua igualmente um controlo
diário das refeições, garantindo as regras de
higiene e segurança alimentar.

Diariamente, são confecionadas cerca de 1690
refeições pela empresa concessionária, sendo
que 685 refeições correspondem ao
Agrupamento de Escolas Professor Paula
Nogueira. Estas refeições são acompanhadas
pela nutricionista, desde as fases de preparação
e de confeção, até à fase de empratamento.
Incluem-se também neste controlo as refeições
das dietas especiais, as quais requerem
prescrição clínica). O objetivo é avaliar o
cumprimento da ementa, a adequação das
quantidades servidas aos alunos e a qualidade.
A sopa e o prato são degustados, de modo a
garantir outros parâmetros importantes para a
aceitação dos alunos, como o sabor (e
consequente adição de sal), a textura dos
alimentos e a temperatura da refeição.

A promoção de bons hábitos alimentares é uma
preocupação recorrente do departamento. Não
procuramos apenas prestar um serviço de
refeições saudáveis, seguras e equilibradas
nutricionalmente. Defendemos também que o
momento da refeição é uma boa oportunidade
para realizar educação alimentar.

O refeitório é um espaço educativo propício à
experimentação de novos sabores e pratos,
diferentes dos existentes nos hábitos
alimentares da família do aluno, tal como ao
ensino de bons modos à mesa. Ainda assim, a
aceitação das refeições pelos alunos de todas as
escolas do concelho é essencial, pelo que,
sempre que se verifica ser necessário, são
efetuadas substituições dos pratos, ou ajustes,
por forma a garantir um menor desperdício.

Boletim APAIS INFORMA - ABR 2022 N.º 5

OS NOSSO PARCEIROS


