
Relatório de Actividades 

Ano Lectivo 2010/11 

Disponibilizámos o Ensino precoce de Inglês no Jardim de Infância de Alcanena, tendo tido uma turma a 

funcionar num total de 11 alunos. 

Estão em curso as inscrições, no corrente ano lectivo, para o Ensino precoce de Inglês nos Jardins de 

Infância de Alcanena, Bugalhos e Vila Moreira. 

Motivamos os pais a oferecerem material informático às escolas do concelho, tendo a esta iniciativa 

resultado na oferta de dois  PCs  para o Jardim de Infância de Alcanena, um PC para a EB1 de Alcanena, 

um PC para a EB1 de Bugalhos e outro para a EB1 de Moitas Venda. 

Equipámos ainda o PC do Jardim de Infância da Serra de S. António, para o mesmo poder aceder à 

Internet , com uma placa wireless. 

Participámos em diversas acções de formação para melhorar as competências associativas da nossa 

associação, nomeadamente: 

 “Como Organizar uma Associação” 

 “Fiscalidade nas Associações” 

 “Angariação de Fundos e Projectos” 

O Coro DoReMi, efectuou um concerto no dia 19/12/2010 no âmbito da iniciativa Natal no Solar dos 

Zagallos em Almada. 

Participou ainda no X Concerto de Reis no dia 9/1/2011 organizado pelo Jubilare em Alcanena. 

Já este ano lectivo, lançámos uma Campanha de Recolha de Livros usados e Material Escolar para 

distribuição pelos alunos carenciados do Concelho, tendo conseguido cerca de 2000 livros e algum 

material escolar. 

Organizámos um Workshop sobre Direitos e Benefícios dos Alunos na Vida Escolar. 

Para além destas actividades participámos em diversos órgãos concelhios procurando melhorar as 

condições de vida e de ensino das nossas crianças, a saber: 

 CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco; 

 Conselho Local de Acção Social; 

 Conselho Municipal de Educação; 

 Conselho Municipal para o Associativismo; 

 Conselho Municipal de Segurança; 

 Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Alcanena . 

 Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de Alcanena. 

 Conselho Eco-Escola da Escola Dr. Anastácio Gonçalves. 

 Conselho Eco-Escola do Jardim de Infância de Alcanena. 
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