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“Importante na escola não
é só estudar, é também
criar laços de amizade e
convivência.“
igualdades”

“ A inclusão acontece
quando ….se aprende com
as diferenças e não com as
igualdades””

Paulo Freire

(Educador e Filósofo)
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AGRUPAMENTO de escolas
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DE

OLIVEIRA

Bem-vindos à Escola da Vilarinha!
Iniciamos hoje, com muito entusiasmo e alegria, o ano letivo 2022/2023.
O Agrupamento Manoel de Oliveira promove uma cultura de envolvimento da comunidade
educativa, pelo que desde já vos convidamos a participar ativamente na vida escolar dos vossos
educandos, garantindo assim o seu sucesso.
Partilhamos neste manual um conjunto de informações úteis a todos os Encarregados de Educação,
em particular para os que agora se juntam a esta comunidade.
Um bom ano letivo para todos!

A Escola
A Escola da Vilarinha pertence ao Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira.
Diretor do Agrupamento 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
Regulamento Interno do Agrupamento:
https://www.avmanoeloliveira.pt/paginas/regulamento-interno
Projeto Educativo:
https://www.avmanoeloliveira.pt/uploads/Documentos/PROJETOEDUCATIVO2022.pdf
Plano de Desenvolvimento Digital da Escola:
https://www.avmanoeloliveira.pt/uploads/Documentos/PADDE.pdf

A APEVI
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 colaborar com os docentes e não docentes, no âmbito das suas competências. 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 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.
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● 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, nomeadamente o Agrupamento Manoel
de Oliveira, a Junta de Freguesia de Ramalde e a Câmara Municipal do Porto, sendo
interventivos sempre que necessário.

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

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

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.
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Na Escola há…
AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família (Pré Escolar)
Atividades de Animação e de Apoio à Família – AAAF são uma resposta social que se destina ao
acompanhamento das crianças na educação pré-escolar, antes ou depois do período diário de
atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas.. Na escola da Vilarinha estas
atividades são asseguradas pela Câmara Municipal do Porto.
CAF e AEC (1º Ciclo)
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 7h45-9h00
(Atividade sujeita a pagamento à Junta de Freguesia de Ramalde)*
● Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) - Música, Oficina das Emoções, Desporto e
Inglês (1º e 2º ano)
(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)*
*Inscreva-se no Ramalde a Brincar/CAF através do link https://forms.gle/CZNVXhkanfJmVA428
No início do ano letivo a JFR disponibiliza horário das atividades.
**Inscreva-se nas AEC’s através do link https://forms.gle/wz2Q3F5bYMWsYTcUA
*** Aulas de guitarra na escola, duas vezes por semana, com um número máximo de 4 alunos por
aula, a iniciar no mês de outubro.

ENSICO (4º ano)
A ENSICO defende o ensino da Computação para todos os estudantes do ensino Básico e
Secundário, propondo um programa e metas curriculares que promovem a literacia e ética digital
assente no domínio das Ciências da Computação.
Considera que o ensino da Computação será veículo de equidade e excelência, promotora de
literacia científica e tecnológica e elemento agregador e dinamizador de aprendizagens e
abordagens multidisciplinares. Este ano as atividades do ENSICO serão dirigidas ao 4º ano.
Porto de Crianças (Pré- escolar e 1º ciclo)
Programa dirigido às crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas da
rede pública da cidade do Porto. É um programa de coadjuvação curricular, de apoio interdisciplinar
aos docentes titulares de turma, que reforça áreas curriculares como a educação artística e
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científica, a formação cívica e para a cidadania, através do contacto com agentes educativos, que
não o professor titular de turma, mas que atuam em estreita articulação com ele.
Projeto aprender a ser saudável - Mundo a Sorrir (Pré- escolar e 1º ciclo)
O projeto “Aprender a Ser Saudável” é uma das mais recentes iniciativas da Mundo A Sorrir,
aprovadas pelo Portugal Inovação Social, no âmbito do Programa Parcerias para o Impacto. A
Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) visa a promoção da saúde oral e da
alimentação saudável junto de crianças, em meio escolar

Projetos parceira APEVI/Escola
A APEVI em parceria com a Escola desenvolve várias ações ao longo do ano letivo, entre as quais
destacamos:

Sustentabilidade Ambiental
Na Vilarinha promovemos a consciência ambiental, através de ações como:
● Parque para Bicicletas - no interior da escola. Basta trazer um aloquete e estacionar a
bicicleta junto à sinalética (entrada Norte);
● Green Cork - Programa de Reciclagem de Rolhas de Cortiça - guarde todas as rolhas de
cortiça que conseguir. Oportunamente divulgaremos a data de início da recolha;
● Aulas ao ar livre - Sala de aula na natureza;
● Horta Feia - horta pedagógica na Escola onde cada turma tem o seu talhão;
● Programa Eco-Escolas;
● Projeto Geração+ (Lipor).

Vilarinha Solidária
No âmbito da Responsabilidade Social, a APEVI criou a iniciativa “Vilarinha Solidária”, com a
intenção de estreitar laços com instituições locais de solidariedade social. Ao longo do ano letivo
promovemos várias ações de responsabilidade social, nomeadamente a recolha de bens para doar.

Festas e Convívios na Escola
As nossas festas são verdadeiros momentos de confraternização.
O Magusto é, por tradição, a grande festa da Escola, um dia em que se proporcionam momentos
inesquecíveis de convívio entre todos os que constituem a comunidade educativa (pais, alunos,
professores, auxiliares, famílias). O ano letivo termina com o Arraial da Vilarinha, mas até
lá…teremos muitos momentos de festa e convívio.

O Cantinho
Graças à colaboração do Corpo Docente com a APEVI, "O Cantinho" já é uma tradição. Neste
espaço do site da APEVI são publicados trabalhos das várias turmas. Fique a conhecer em
www.apevi.pt/cantinho-do

Parcerias APEVI
Os sócios da APEVI, seus agregados familiares, funcionários e professores na Vilarinha 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 estas condições especiais em https://apevi.pt/parcerias/
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Calendário Escolar

Entradas e Saídas
As entradas e saídas do Pré-Escolar são sempre feitas pela Entrada Norte.
O horário de almoço do Pré-Escolar é das 12h às 13h30.
O 1º Ciclo deve cumprir as indicações do mapa abaixo
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano
Acolhimento*

das 07h45 às 09h00

NORTE NORTE NORTE NORTE

12h30

SUL

SUL

SUL

SUL

Entrada tarde

14h

SUL

SUL

SUL

SUL

Saída 1º ciclo

15h30

SUL

SUL

SUL

SUL

Saída 1º ciclo

16h30

SUL

SUL

Saída 1º ciclo

17h30

SUL

SUL

Saída para almoço

NORTE NORTE
SUL

SUL

SUL
SUL
SUL
SUL
das 17h30 às 18h30
Prolongamento*
*sujeito a pagamento à Junta de Freguesia de Ramalde
Nota - No período da manhã os alunos do 1º Ciclo que cheguem após o fecho da porta
Norte devem entrar pela porta SUL. Estes atrasos devem ser pontuais e devidamente
justificados

Almoços
Os almoços estão automaticamente marcados, contudo, poderão ser desmarcados através de
impresso próprio a entregar até às 9:30 do próprio dia ou por telefone ( 916 795 306 / 226 183 835).
Sempre que o aluno revele um comportamento inadequado na cantina, os respetivos EE serão
informados e a escola procederá de acordo com o previsto no Regulamento Interno.
As ementas são publicadas mensalmente em www.apevi.pt/ementas
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Contactos
Associação de Pais

Escola

www.apevi.pt

coord.vilarinha@avmanoeloliveira.pt

geral@apevi.pt

2261 183 835 / 916 795 306

www.facebook.com/apevivilarinha

@apevivilarinha

JFR (AEC e CAF)
Agrupamento

www.jf-ramalde.pt

www.avmanoeldeoliveira.pt
desporto.e@jr-ramalde.pt
direcao@avmanoeloliveira.pt

961 013 377
226 105 740 / 226 106 664
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