
 

 

Relatório de Actividades 

Proporcionámos o ensino musical no âmbito do Projeto DoReMi com alunos do Jardim 
de Infância de Alcanena e da Gouxaria. Esta atividade procurou dinamizar as crianças 
numa atividade que contribua para fortalecer o espírito de grupo e de trabalho em 
equipa através da aprendizagem de conceitos musicais básicos e experiência de canto e 
representação elementares, onde se evidencia a promoção do gosto pelas artes, 
nomeadamente canções, ritmos e melodias. 
Esta atividade decorreu semanalmente no JI de Alcanena com dois grupos um de 12 
crianças e outro de 10 e no JI de Gouxaria com um grupo de 11 crianças. 
 
Realizámos no dia 28 de junho no Cine-Teatro S. Pedro um espetáculo de Voz e Dança 
em parceria com o Grupo de Danças do Malhou em que atuaram as crianças do Projeto 
DoReMi e tivemos uma larga presença de público. Em termos da organização e atuantes 
no espetáculo estiveram envolvidas 30 pessoas. 
Este espetáculo contou com o apoio da União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira 
e da União de Freguesias de Louriceira, Malhou e Espinheiro. 
 
Este ano letivo vamos alargar a oferta a muitos outros Jardins de Infância do concelho, 
estando previstas turmas em Alcanena, Gouxaria, Malhou, Monsanto, Bugalhos e 
Moitas Venda. 
 

Estivemos representados com um stand no Fórum dos Recursos Sociais do concelho de 

Alcanena. 

Participámos nas Tasquinhas de Final de Ano do Agrupamento, com apoio numa das 

Tasquinhas. Esta a atividade contou com a participação de 10 pais em termos de 

trabalho na Tasquinha e de cerca de 200 participantes entre professores, pais e alunos 

do agrupamento. 

 

Realizámos a Campanha de Recolha de Livros Usados e Material Escolar para 

distribuição pelos alunos carenciados do Concelho entre os dias 1 de agosto e 8 de 

setembro. 

Tivemos a doação de 26 pessoas individuais e coletivas e ajudámos até este momento 

36 crianças. 

Esta campanha teve apoio de todas as Juntas de Freguesia do Concelho, do 

Agrupamento e da ONG CLR África. 

O apoio às crianças foi operacionalizado maioritariamente com base na nossa Livraria 

Social, cujo lançamento foi efetuado no dia 11 de agosto nas redes sociais. 



 

 

Livraria esta que está disponível em http://livraria.apal.alcanena.pt 

Apoiámos o Agrupamento de Escolas de Alcanena na criação e licenças Microsoft Office 

365 para todos os professores do Agrupamento. 

 

Participámos no Conselho Municipal da Juventude em Tomar no dia 12 de julho 

subordinado ao tema “Associativismo – Partilhar Desafios e Construir Soluções” 

Com vista a realização de um Workshop sobre Direitos dos Alunos preparamos os 

materiais para a ação do início do ano escolar. 

Com vista a realização de Workshops sobre Utilização Segura dos Meios da Sociedade 

de Informação estabilizámos o calendário das sessões a realizar depois do verão. 

Com vista a realização do projeto Livro de Memórias, temos efetuado as recolhas 

conforme planeado e estamos a tratar os conteúdos para posterior apresentação 

pública. Recolhemos já 18 depoimentos que estão em tratamento. 

Temos comunicado e divulgado diversas iniciativas com os encarregados de educação 

usando SMS, emails e o site da Associação conforme planeado. 

 

Alcanena, 13 de outubro de 2014 
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