
 

 

Comunicado 

 À Comunidade Escolar da Escola Básica e Secundária de Alvide 

É com muito gosto que passamos a divulgar o projeto “De Mato a Parque, juntos 

construímos memórias – PARTE 1”: 

Somos alunos da turma finalista do Curso Profissional Animador Sociocultural da 

Escola Básica e Secundária de Alvide.  

Temos trabalhado na nossa escola em diversos projetos de cariz social, como por 

exemplo, o “MUDARTE contra a violência”, “Guardiões da Acessibilidade”, “Juntos 

Pintamos o Céu”, “Visitas de Afeto”, projetos muito interessantes aos quais aderimos 

sempre com grande entusiasmo. 

Neste ano letivo, pensamos num projeto para desenvolvermos na escola. 

Iniciou-se no passado dia 6 deste mês e terminará no dia 30 de maio próximo. 

Contamos com o apoio do Project Management Institute que nos disponibiliza 

profissionais de gestão de projetos que, voluntariamente, nos vão ajudar a coordenar 

aquilo que, neste momento, ainda é para nós um sonho mas que, com o empenho de 

todos, podemos tornar realidade. 

Queremos transformar o pinhal num local acessível e agradável. 

Queremos que o pinhal seja uma mais-valia para a nossa escola. 

Queremos que todos deem o seu contributo, através de ideias e sugestões.  

Todas serão bem-vindas. 

Sabemos que só assim, podemos fazer mais e melhor.  

Para isso, serão colocadas no pavilhão A, junto ao PBX, duas caixas para funcionários 

e professores e no Bar dos alunos, pavilhão B, mais duas para alunos e pais/ 

encarregado de educação colocarem as suas sugestões. 

 Serão muitas certamente e nós precisamos do empenho de todos. 

AS caixas serão abertas numa assembleia para toda a Comunidade Escolar que terá 

lugar no dia 20 de outubro, no refeitório, no intervalo das 10h00. 

Seguidamente, as ideias serão expostas no painel do projeto que pode ser consultado 

por todos e que será afixado, a partir de dia 23 numa parede do wall do 1º piso do 

pavilhão A. 

CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS  

JUNTOS PODEMOS CONSTRUIR MEMÓRIAS   

JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR O MATO EM PARQUE 



 

 

 

 

 


