


As crianças estão muito crescidas e autónomas, todas elas pelo seu próprio mérito e vontade.

A democracia é o nosso lema, e com ela seguimos adiante, nas nossas propostas de atividade e novas 

aventuras. As partilhas são a chave integrante, dando oportunidade a que todas as salas tenham 

acesso às mesmas experiências e curiosidades. E viva o diálogo, pois é com ele que motivamos adul-

tos e crianças a expressarem as suas emoções e necessidades. Gostamos de dar voz a todos, no seu 

tempo e na sua própria interação com os outros e o meio envolvente.

As festividades do Natal, semana dos Afetos e Carnaval, marcaram o decorrer deste primeiro momen-

to em conjunto com as crianças e suas famílias, e só podemos agradecer, a esta que tem sido até 

agora uma boa parceria. Cada uma delas, foi abordada de forma simples através do conto e da 

música, “ferramentas” guia do nosso projeto educativo, “Educar pela Arte”.

Foram estes momentos que nos permitiram estreitar os laços de afeto e confiança, e nos deram força 

para querer fazer mais e cada vez melhor. Obrigada!



Ao longo do mês de fevereiro, o CLDS 4G Moita - Intervir para 

Incluir!, dinamizou uma série de atividades em ambiente escolar

e para as quais contou com alguns parceiros determinantes.  

_

No dia 10, no Agrupamento de Escolas José Afonso em Alhos 

Vedros, a equipa realizou sessões sobre a temática da "Preven-

ção dos Conção dos Conflitos - Competências sócio emocionais".

Participaram os/as alunos/as do 5ºA; 6ºA e 8ªE.

No dia 16, o foi dia de conhecer a ATEC com os alunos da Escola Secun-

dária da Baixa da Banheira. Fomos recebidos pelos alunos da ATEC que 

nos apresentaram todos os cursos existentes nesta academia que conta com

umauma oferta nas áreas da mecânica industrial, eletrónica e automação, mecatrónica automóvel, in-

formática e energias sustentáveis. Foi uma partilha muito rica tendo os alunos da ESBBVA tido a opor-

tunidade de interagir a nível prático com os docentes dos vários cursos e com 

                    os respetivos alunos. Participaram nesta ação um total de 16 alunos.

                                                       Neste dia, celebrámos ainda a alegria do Dia Mundial do Riso na                

                                                       Escola Básica nº5 da Baixa da Banheira – Pré Escolar. 

                                                       Agradecemos à "Parelha do Riso" por despoletar vários sorrisos

s                                                     nestas 39 crianças!

                                                       No dia 22, iniciámos um Programa de Prevenção de Conflitos no A-

                                                       grupamento de Escolas da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira di-                                         

rigido a alunos/as do 5º ano. Já a manhã de dia 24, foi dedicada às profissões e, nesse sentido, contá

mos com a presença da Profª Ana Correia (Informática ESBBVA),os alunos do Curso Profissional de Téc-

nico de Técnico de Genico de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (ESBBVA), a Dra. Cláudia Moisão da Socida-

                                                                                                        de Advogados Moisão, Vicente & Asso-

ciados e o Dr. Rui  Grilo (Psicólogo) da 

da RUMO. Foram envolvidos um total de

101 alunos.Esta ação teve como objeti- 

vo permitir aos alunos experiências com

profissionais refletindo assim sobre po- 

ttenciais áreas de interesse profissional.

 



No dia 25 de fevereiro, sábado, das 11h00 

às 16h00, a RUMO participou na 2ª edição 

do “Festival Solidário das Sopas do Barrei-

ro”, que teve lugar no Mercado 1º de Maio .

    Na bancada solidária esteve a concurso a   

    nossa "Sopa à Lavrador" e, também algu-

    mas out    mas outras iguarias que os/as visitantes   

    puderam experimentar. Nesta segunda edi-

    ção desta iniciativa promovida pela Câma-

    ara Municipal do Barreiro e participação  

   de um conjunto de instituições do setor so-

   cial (IPSS), confirmámos a solidariedade e  

  a participação ativa dos/as barreirenses.    

  Obrigado!  Obrigado!



[ Esta iniciativa conta com o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação ][ Esta iniciativa conta com o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação ][ Esta iniciativa conta com o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação ]

No último dia do mês de fevereiro, o nosso Centro de Inclusão Comunitária - CIC RUMO e a Prof. Nádia 

Fernandes "abriram as portas" do grupo de dança inclusiva INCLUDANCE a novos/as participantes.

Este grupo incrível e cheio de energia e talento convidou todos/as os/as interessados/as em integrar o 

projeto "ARTE DE CAPACITAR" a partilhar sorrisos, expressões e movimentos  comparecendo à Audição 

no Auditório da Escola Secundária de Sto. André, pelas 14h00.

Pela Dança, pela Arte e pela INCLUSÃO!

  




