DOSSIER DE ACOLHIMENTO
ESCOLA JI E EB1 DA VILARINHA
Ano letivo 2019/2020

Bem-vindos!!!
A APEVI deseja as boas vindas a todos os Pais e Encarregados de
Educação de alunos do JI e 1º Ciclo do Ensino Básico da Escola da
Vilarinha.

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 2012 foram atualizados os Estatutos da Associação e a sigla
simplificada, de APEJIVI para APEVI.

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, apostando
na qualidade da Educação, mediante a promoção de atividades
extracurriculares e desportivas.
● Aproximar a Escola à Família, dinamizando atividades, festas e
encontros e apoiando e esclarecendo 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.

PARTICIPE na Assembleia Geral para conhecer as nossas
atividades em detalhe (data a designar oportunamente).

De que depende o nosso sucesso?
Da vossa colaboração.
Gostaríamos de poder contar convosco na qualidade de sócio, caso
ainda não sejam, para que possamos reunir as melhores condições e
atingirmos mais fácil e rapidamente os objetivos para os quais nos
propomos.
Da vossa participação.
Porque queremos que estejam presentes nas iniciativas que a APEVI
conta promover.
Das vossas sugestões e das vossas dúvidas.
Só assim conseguiremos ir de encontro às vossas expectativas.

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, esta mascote
com muito conceito, divertida e feliz que parece um finalista que,
quando diz adeus à Escola, leva a Vilarinha com ele.

Torne-se Sócio!
INSCREVA-SE NA 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.
Inscreva-se como sócio da APEVI, junte-se a nós e ajude-nos a afirmar
a Escola da Vilarinha como uma Escola Pública de Excelência.
Para tal, basta preencher o Boletim de inscrição e pagar a quota
anual. O boletim de inscrição pode ser deixado na caixa de Correio
da APEVI que se encontra na entrada da Escola.
QUAL O VALOR DA QUOTA ANUAL?

O valor da quota são 20€/ano. Entrega única no início
de cada ano letivo, preferencialmente até 31 de outubro.

O valor da quota anual é independente do número de filhos a
frequentar a Escola.

A renovação da quota é anual.

QUAIS AS VANTAGENS DE SER SÓCIO-VILAS?

●
●
●
●

Oferta de uma t-shirt, com a mascote da Vilarinha
Isenção em transportes dos passeios organizados pela Escola
Inscrição dos educandos nas atividades promovidas pela APEVI
Descontos ou promoções nas empresas parceiras da Vilarinha,

mediante apresentação do comprovativo de
pagamento
São estas verbas que nos permitem dar resposta às solicitações
feitas pelos docentes, dotar a Escola de equipamentos úteis,
comprar material didático, promover atividades extracurriculares,
dar apoio a visitas de estudo, entre outras.
PARCERIAS

Veja os descontos na página em www.vilarinho.org/parceiros

COMO SE PAGA?
● Transferência bancária (preferencial) para o
NIB 0010 0000 48879940001 40
Enviar o comprovativo por email para tesouraria@vilarinho.org e
colocar no assunto o seu nome e a indicação “inscrição sócio
Vilas 2019/2020”
● Numerário - Colocar o valor certo, em envelope fechado com
identificação e o Boletim de Inscrição, na caixa de correio da
APEVI.

Atendimento aos Pais e EE
Privilegiamos o atendimento presencial, sempre que possível, em
data e hora a combinar aquando da solicitação.

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, se
pudermos contar com o apoio de mais Pais e Encarregados de
Educação especializados nas mais diversas áreas, conseguiremos ir
mais longe, cumprir mais 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 ou qualquer outra profissão.
Cada um de nós pode fazer a diferença!!!

CONTAMOS COM TODOS! CONTEM COM A APEVI!

Veste a Camisola da Vilarinha!
A APEVI decidiu promover a disponibilização de peças de roupa alusivas à
escola, com a nossa mascote, o Vilas, a preços muito acessíveis.
Pretende-se, com esta iniciativa, ir de encontro à resposta das
necessidades dos pais, da escola e dos alunos, zelar pela imagem da Escola
da Vilarinha, dentro e fora dela, bem como zelar pela segurança das
crianças.
A sua aquisição é recomendada, mas não obrigatória, e a sua utilização é
facultativa.
A utilização de "traje escolar" é muito prático, económico, inibe o
consumismo, ajuda a focar os alunos na aprendizagem e não nas modas,
diminui o risco de bullying, ajuda na assimilação de normas e regras
(indispensáveis para o desenvolvimento da criança), fomenta um
sentimento de igualdade e melhora a segurança no interior e exterior do
edifício escolar.
Especialmente em dias de passeios e visitas, e para maior segurança dos
nossos filhos, a APEVI recomenda que todos os educandos visitam uma
camisola da escola, uma vez que uniformiza o grupo (sendo mais fácil a sua
identificação imediata), além de que em cada peça consta o n.º de telefone
de contacto da Escola.

A APEVI oferece a todos os filhos dos Sócios-Vilas uma t-shirt (mediante
stock disponível).
Todas as peças são 100% algodão. A sweat é cardada, com bolsos e
carapuço. A t-shirt e a bata tem o Vilas estampado em grande, as outras
peças têm o Vilas pequeno estampado à frente em cima.
A entrega das peças de vestuário só será efetuada contra pagamento
(dinheiro ou comprovativo de transferência bancária já efetuada).

▪ É aconselhável identificar as peças de vestuário, tal como
recomendado para o material escolar.
As peças de vestuário serão entregues na sala de aula a cada
educando.

INFORMAÇÕES GERAIS
Festas da Escola
• Magusto da Vilarinha
• Dia do pijama
• Festa de Natal (a confirmar)
• Dia da Família
• Arraial da Vilarinha
Existe um parque para bicicletas no interior da escola. Devem ficar
presas com aloquete próprio.
A APEVI dinamiza em parceria com a JFR 2 semanas de “campo de
férias” para os alunos do JI no mês de julho

A APEVI RECOMENDA
● Utilizar os cabides disponíveis nos corredores para pendurar a
roupa, evitando deixá-la no chão
● Evitar que o seu educando leve para a escola objetos que
facilmente se percam, por exemplo brinquedos de pequena
dimensão.
● A Escola dispõe de campo de futebol e bolas de
esponja/borracha para as crianças jogarem. Por questões de
segurança e para evitar traumatismos não permita que o seu
educando leve outro tipo de bolas.
● Incentivar a preservação do recinto escolar e a sustentabilidade
ambiental através de comportamentos simples como:
- utilizar os dispositivos de reciclagem disponíveis, promovendo
a sustentabilidade ambiental;
- utilizar de forma higiénica as casas de banho;
- arrumar a secretária da sala de aula antes da saída;

www.vilarinho.org
http://www.facebook.com/apevivilarinhaJIEB1/
geral@vilarinho.org
tesouraria@vilarinho.org
A APEVI dispõe igualmente de uma caixa de correio, na
qual poderá deixar sugestões, pedidos ou pagamentos.

