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O COMBOIO

Atividade:  Deslocação e acompanhamento de alunos residentes no 

Bairro Casal do Silva – Escola Básica de 1º ciclo Artur Bual, sinalizados 

por falta de pontualidade e de assiduidade (Sinalizados: 32, sobretudo 

de alunos de etnia cigana).

Objetivos: 

 Diminuir os atrasos na chegada à escola;

 Prevenir o absentismo;

 Aproximar a escola e a família, estreitando os laços entre ambos, 

pelo contacto diário na comunidade.



O COMBOIO

Descrição: 

 Inicia-se diariamente às 8:30 com a chamada dos alunos 
porta-a-porta. Tem-se envolvido elementos da 
comunidade cigana no sentido de aumentar a 
confiança, responsabilidade e potenciar a sua 
participação cívica na comunidade;

 Os encarregados de educação assinam uma autorização 
de participação dos seus educandos;

 Folha de registo diário de presenças - para análise da 
frequência e pontualidade;

 Avaliação: semanal e no final de cada período, no 
sentido de se perceber o seu impacto na pontualidade e 
assiduidade.



O COMBOIO

Dinamizadores: 

Técnicas do GAAF; 

2 Professores;

Assistente Operacional (da comunidade);

2 Alunos Mediadores;

1 Elemento da Comunidade Cigana (ex-aluno).

Parceria:

 Junta de Freguesia da Falagueira - Venda Nova
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A Escola Vai ao Bairro

Atividade: ida da Escola à comunidade, durante as três interrupções 

letivas, com uma exposição, à comunidade, dos trabalhos feitos pelos 

alunos na escola. São dinamizados várias atividades e ateliers dirigidos 

às famílias do bairro.

Objetivos: 

 Fortalecer as relações entre a escola e a comunidade;

 Prevenir o absentismo e a interrupção precoce do percurso escolar;

 Promover a confiança que as famílias têm na escola;

 Potenciar a valorização da escola por parte das famílias;

 Promover a motivação e a valorização dos alunos.



A Escola Vai ao Bairro

Dinamizadores:
Técnicas do GAAF;

Professores e Educadores;

Assistentes Operacionais;

Alunos;

Parcerias:

Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova;

Projeto A Rodar E7G



PATRULHEIROS DA VILLA

MÃES D’ÁGUA ENTRE CULTURAS



CAÇA TALENTOS

JARDIM DOS ABRAÇOS



“O FUTURO É UM DESEJO

DE SER LIVRE E SER FELIZ

MÃES D`ÁGUA MATA A SEDE

DE SER O QUE SEMPRE QUIS.”

(HINO DA ESCOLA)


