


Bem-vindos!

A APEVI dá as boas vindas a todos os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do JI e EB1 da
Escola da Vilarinha.
Esperamos encontrar-vos com as baterias recarregadas e preparados para este ano letivo que agora
se inicia.
Estamos certos que os nossos filhos/educandos vão ser muito felizes aqui. Na Vilarinha existe um
forte sentido de comunidade, partilha, respeito e amizade, valores que esperamos perpetuar.
Elaborámos este manual para vos dar a conhecer a APEVI e partilhar um conjunto de informações
que consideramos úteis, principalmente para quem está a chegar.
É natural que a pandemia nos deixe um pouco mais ansiosos neste Regresso às Aulas 2021-2022,
mas acreditamos que com o cumprimento das recomendações das Entidades de Saúde e da Escola,
este será um ano letivo tranquilo.

A APEVI

Quem somos?

A Associação de Pais da Escola da Vilarinha surgiu, em 2002, pela necessidade de criar condições
para que a Escola pudesse oferecer mais e melhor aos alunos, apoiar Pais e Encarregados de
Educação e contribuir para o bom funcionamento da Escola. Em 2019 vimos o nosso trabalho
reconhecido através da atribuição do estatuto de Instituição de Utilidade Pública.
Trabalhamos voluntariamente em prol de uma escola melhor.
A nossa missão é contribuir para a formação de alunos independentes, positivos, resilientes,
inclusivos, criativos, e sobretudo felizes.

O que fazemos?

O nosso objetivo é, em cada ano letivo, e em conjunto com a Coordenação da Escola:

● Responder às necessidades da Escola e dos Alunos, dotando a escola de recursos e agindo
como interlocutores e sempre que necessário entre os Pais e a Comunidade Escolar.

● Promover o enriquecimento curricular das crianças, através da promoção de atividades
extracurriculares e desportivas.

● Aproximar a Escola à Família, dinamizando atividades, festas e encontros e apoiando os Pais e
Encarregados de Educação.

● Manter o diálogo com as entidades administrativas da Escola, nomeadamente o Agrupamento
Manoel de Oliveira, a Junta de Freguesia de Ramalde e a Câmara Municipal do Porto, sendo
interventivos sempre que necessário.

Do que depende o nosso sucesso?

Para que possamos continuar a construir uma escola melhor e mais inclusiva precisamos da
vossa  colaboração, participação e sugestões.
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Porquê ser Sócio da APEVI?

A responsabilidade dos Pais e Encarregados de Educação não deve ficar à porta da Escola.
A participação e o envolvimento de todos na Educação é essencial para a construção de um futuro
melhor para os nossos filhos.

Quanto maior o número de Associados, maior a nossa capacidade de intervenção junto das
entidades relacionadas com a Comunidade Escolar.

Os sócios da APEVI e seus educandos têm condições especiais/reduções nos serviços oferecidos
pelas entidades parceiras da APEVI. Na maior parte dos casos estas condições especiais são
extensíveis ao resto do agregado familiar.

São as verbas das quotas e donativos dos sócios APEVI que nos permitem dar resposta às
solicitações feitas pelos docentes, dotar a Escola de equipamentos úteis, comprar material didático,
promover atividades, apoiar visitas de estudo, entre outras.

Inscreva-se como sócio da APEVI e seja parte ativa da Comunidade Escolar.
Para se inscrever na APEVI basta preencher o Boletim de inscrição disponível no nosso site em
www.apevi.pt/inscrever e enviar o comprovativo de pagamento para geral@apevi.pt
No assunto indique o seu nome.

Qual o valor da quota do ano letivo 2021/2022?

O valor da quota são 10€/ano por sócio, independentemente do número de educandos

Como se paga? 

● Transferência bancária para o  IBAN

PT 50 0010 0000 48879940001 40

Envie sempre o comprovativo por email para geral@apevi.pt

Atendimento aos Pais e EE

Privilegiamos o atendimento presencial, mas tendo em conta a conjuntura atual, sugerimos o
contacto via e-mail.

Iniciativas APEVI

A APEVI desenvolve um leque diversificado de ações ao longo do ano letivo.
Fique já a conhecer algumas.

Página 3 de 8

http://www.apevi.pt/inscrever
http://www.apevi.pt/inscrever
mailto:geral@apevi.pt
mailto:geral@apevi.pt


Sustentabilidade Ambiental

Na Vilarinha promovemos a consciência ambiental. São várias as iniciativas dinamizadas pela APEVI
em prol da sustentabilidade ambiental, tais como:

● criação de um parque para as bicicletas no interior da escola, basta trazer um aloquete
próprio e estacionar a bicicleta junto ao sinal (entrada Norte);

● participação no programa Green Cork Escolas (Programa de Reciclagem de Rolhas de
Cortiça)

Por favor, guarde todas as rolhas de cortiça que conseguir. Em breve divulgaremos a data de início
da recolha;

● incentivo de aulas ao ar livre;
● promoção de horta pedagógica.

Vilarinha Solidária

No âmbito da Responsabilidade Social, a APEVI criou a iniciativa “Vilarinha Solidária”. É nossa
intenção estreitar os laços com instituições locais de solidariedade social, fomentando ações de
apoio às mesmas.

Festas e Convívios na Escola

As nossas festas são verdadeiros momentos de confraternização em família. O Magusto é, por
tradição, a grande festa da Escola da Vilarinha, um dia em que se proporcionam momentos
inesquecíveis de convívio entre todos (pais, alunos, famílias). O ano letivo termina com o Arraial da
Vilarinha. Face às contingências atuais, estes e outros eventos estão temporariamente suspensos.
Assim que seja possível e seguro estarão de volta.

Campos de Férias do Pré-Escolar

A APEVI habitualmente dinamiza, em parceria com a Junta de Freguesia de Ramalde, “Atividades de
Férias” para os alunos do JI no mês de julho.

O Cantinho

Graças à colaboração do Corpo Docente da Escola lançámos, no ano letivo anterior, o projeto “O
Cantinho”. Neste espaço do nosso site são publicados trabalhos das várias turmas. Fique a conhecer
este cantinho em www.apevi.pt/cantinho-do

Parcerias APEVI

Os sócios da APEVI têm acesso a  condições especiais e descontos nos serviços e bens dos parceiros.
Ao longo dos últimos anos temos feito um esforço para alargar o número de entidades parceiras.
Fique a conhecer os nossos parceiros e as condições especiais para sócios APEVI na nossa página em
https://apevi.pt/parcerias/
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Vestir a Camisola da Vilarinha!

Dispomos de  peças de roupa, a preços ,muito acessíveis, com a mascote da escola:  o Vilas.

A sua aquisição é recomendada,  não obrigatória, e a sua utilização é facultativa.

Especialmente em dias de atividades fora da escola, e para maior segurança dos nossos filhos, a APEVI
recomenda que vistam a camisola da escola. O contacto da escola consta em todas as peças.

Faça download da ficha de pedido em www.apevi.pt/roupa
As peças serão entregues na sala do seu educando, após receção do comprovativo de pagamento no email
geral@apevi.pt

▪ Aconselhamos a identificação de todas as peças de vestuário, tal como recomendado para o

material escolar.

Vilas, a nossa mascote!

Em 2010, um sócio da Associação de Pais da Escola da Vilarinha apercebeu-se, ao ver uma imagem
satélite da zona da Vilarinha, que a Escola forma o que parece ser um “corpo”, com as ruas que a
circundam a serem os seus “braços” …
Imaginou logo que seria possível desenhar um boneco com esta configuração!

Deu-lhe vida, pintando-o. E é assim que nasce o Vilas, a nossa mascote divertida e feliz!
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A ESCOLA

A Escola da Vilarinha sita na freguesia de Ramalde  pertence ao Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira.
Foi inaugurada em 1960 e requalificada em 2017.

Diretor do Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira
Prof. Nuno Carvalho

Coordenadora da Escola da Vilarinha
Prof. Cristina Sousa

Coordenador AEC’s da Junta Freguesia de Ramalde
Prof. Nuno Silva

Informações Gerais

No âmbito do protocolo de parceria estabelecido entre o Agrupamento Manoel de Oliveira, APEVI e
Junta de Freguesia de Ramalde (JFR), decorrem as seguintes atividades dirigidas aos alunos do
primeiro ciclo:

● Componente de Apoio à Família (CAF manhã) Acolhimento aos alunos entre as 8h00-9h00
(Atividade sujeita a pagamento à Junta de Freguesia de Ramalde)*

● Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) - Música, Oficina das Emoções e Desporto.
(Gratuito)**

● Ramalde a Brincar: período dedicado a brincadeiras e jogos livres ou orientados, conforme a
vontade da criança.
(Gratuito)*

● Componente de Apoio à Família (CAF tarde, das 17h30 às 18h30): apoio ao estudo
orientado por Professores do Ensino básico / Atividades Desportivas: Dança, Patinagem,
Defesa Pessoal, Karaté e Guitarra***).
(Atividade sujeita a pagamento à Junta de Freguesia de Ramalde)*

● Aulas de Xadrez: Esta atividade, a decorrer na sede do Agrupamento e promovida pela
Associação de Pais da Escola Manoel de Oliveira, será gratuita para todos os alunos da
Vilarinha.
(Horário a ser disponibilizado brevemente).

*Inscreva-se através do link: Inscrição na CAF e/ou Ramalde a Brincar
No início do ano letivo a JFR disponibiliza horário das atividades.

**Inscreva-se nas AEC’s através do link: Inscrição nas AEC’s

*** Aulas de guitarra na escola, duas vezes por semana, com um número máximo de 4 alunos por
aula, a iniciar no mês de outubro.
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No sentido de evitar perturbações no funcionamento das atividades, solicitamos a colaboração de
todos os Encarregados de Educação no cumprimento dos horários de saída. Os horários de saída da
Escola são: 15h30, 16h30, 17h30 e 18h30. Tenham em conta que fora destes horários causam
perturbação das atividades de professores e auxiliares, condicionando a segurança das nossas
crianças.

A APEVI recomenda

★ A leitura regular das Recomendações da DGS no site https://covid19.min-saude.pt/.
Seja um agente de Saúde Pública.

★ A DGS recomenda fortemente a utilização  de máscara pelas crianças do Ensino Básico.

★ Caso o seu educando apresente sinais ou sintomas suspeitos de infeção, não o leve à escola e
avise o Professor(a).

★ Converse com o seu educando acerca da importância das medidas de etiqueta respiratória e
lavagem frequente das mãos. Medidas simples, salvam vidas.

★ Evite que o seu educando leve para a escola objetos pessoais.

★ Incentive a preservação do recinto escolar e a sustentabilidade ambiental através de
comportamentos simples, como:

○ Utilização dos dispositivos de reciclagem disponíveis, promovendo a sustentabilidade
ambiental;

○ Utilização higiénica das casas de banho;
○ Arrumação da secretária da sala de aula antes da saída, facilitando uma higienização

adequada.

Contactos  APEVI

www.apevi.pt

geral@apevi.pt

www.facebook.com/apevivilarinha

@apevivilarinha

Outros contactos institucionais

Os contactos da Escola, do Agrupamento, da Junta de Freguesia de Ramalde e da Câmara Municipal
do Porto estão disponíveis no nosso site em: https://apevi.pt/contactos/
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Colabore com a APEVI!

As Associações de Pais funcionam em regime de voluntariado e são compostas por Pais e
Encarregados de Educação que habitualmente dedicam uma grande parte do seu tempo pessoal
aos assuntos da Associação e da Escola.

Se tiver alguma disponibilidade para apoiar iniciativas da APEVI, não hesite em contactar. Se
pudermos contar com o apoio de Pais e Encarregados de Educação especializados nas mais diversas
áreas, conseguiremos ir mais longe, cumprir melhor os nossos objetivos e melhorar a Escola que é
de todos nós.

Além disso, se achar que tem alguma competência que possa colocar à disposição da APEVI, dentro
das suas possibilidades e do que for razoável, por favor informe-nos: Carpinteiro, Técnico de Contas,
Psicólogo, Canalizador, Pintor, Designer, Contabilista ou qualquer outra profissão. Cada um de nós
pode fazer a diferença.

CONTAMOS COM TODOS. CONTEM COM A APEVI.
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