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O Projecto Educativo 3491 nasceu no ano lectivo 2009/2010, sendo dinamizado

por duas Associações de Base Local, nomeadamente a ARAL – Associação de

Residentes do Alto do Lumiar e a APEAL – Associação de Pais e Encarregados

de Educação do Alto do Lumiar.

Actualmente desenvolvemos Actividades de Enriquecimento Curricular e a

Componente de Apoio à Família em duas Escolas Básicas na Alta de Lisboa, a

N.º91 e a N.º34, contando com uma equipa com cerca de 25

professores/monitores.

A nossa missão é desenvolver competências pessoais e sociais em crianças,

promovendo a sua integração social, independentemente das características

individuais e familiares de cada um!
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Escolinha de Rugby da (m)Alta

Realizou-se no dia 15 de Maio mais um Encontro de

Escolinhas de Rugby na Quinta das Conchas,

organizado pelo Projecto Rugby na Alta de Lisboa.

Este encontro contou com a presença de algumas

escolinhas , tendo a disputa final sido entre a Escolinha

de Rugby da (m)Alta e a do Bairro da Boavista. Mais

importante que encontrar vencedores e vencidos, até

porque no final houve um empate, foi o convívio

proporcionado aos atletas e a alegria que envolveu

toda a manhã.

Partilha de Reiki na CAF EB N.º34

Para além dos jogos entre a diversas escolinhas presentes, houve ainda a

oportunidade de os pais e outros adultos experimentarem a modalidade, sob a

orientação de treinadores especiais, os nossos atletas! Foi muito engraçada

esta partilha de conhecimentos e os adultos envolvidos adoraram a

experiência!

No âmbito do Clube Harmonia,

dinamizado pela APEAL, que realiza Cursos

Intensivos de Reiki, e sob a supervisão do

Mestre Paulo Raposo decorreu dia 11 de

Maio uma partilha de Reiki entre os

formandos do curso e as crianças da

Componente de Apoio à Família do Jardim

de Infância da EB 34.

Foi uma experiência diferente e única para

estas crianças… elas adoraram!

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=aralumiar.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Faralumiar.files.wordpress.com%2F2010%2F05%2Fdscn0376.jpg&sref=http%3A%2F%2Faralumiar.wordpress.com%2F
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Europa
Semana Europeia na Alta de Lisboa

Antecipando o dia oficial da Europa (9 de Maio) realizou-se

nos dias 6 e 7 de Maio a Semana da Europa, promovida

pelo Grupo da Escolaridade do Grupo Comunitário da Alta

de Lisboa (GCAL), com os Indispensáveis apoios da Casa

da Europa e da Mediateca do Centro Social da Musgueira

(CSM).

Uma vez que as associações promotoras do Projecto

Educativo 3491,ARAL e APEAL, fazerem ambas parte do

GCAL, as crianças das AEC das Escolas N.º91 e 34 foram

convidadas a participar nesta iniciativa, realizando-se no

dia 9 de Maio um peddy paper do qual constavam

variadas actividades relacionadas com a Europa, tendo

ainda a oportunidade de ver uma exposição e levar

alguma documentação para casa.

Esta actividade terminou com a visualização de um filme

sobre a “Lenda da Europa”, em que todos aprendemos a

origem da denominação do nosso continente.

Foi uma forma diferente de os alunos adquirirem e

cimentarem conhecimentos sobre a Europa, para além da

importância da articulação do nosso projecto com outras

entidades locais da Alta de Lisboa.

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

Voluntariado nas Escolas

Mais Comunidade para uma Melhor Escola
Devido à falta de auxiliares educativas nas Escolas N.º 34 e 91, com o intuito de proporcionar qualidade

aos alunos e prevenir situações de risco, no âmbito do projecto Mais Comunidade para uma Melhor Escola,

a APEAL colocou alguns voluntários (pais e membros da comunidade) a dinamizar os recreios.

Divididos por escolas, cerca de 10 voluntários, estão presentes todos os dias nos recreios da hora do

almoço, dinamizando alguns jogos tradicionais, como o da corda, do elástico, do pião, da macaca, da

barra ao lenço, entre outros. Sem dúvida que aquele que em maior aceitação por parte dos alunos é o

salto à corda!

O nosso agradecimento a todos os voluntários que se disponibilizam para tornar as escolas melhores e

proporcionar momentos de qualidade às crianças! Já se tornou uma rotina…
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