
 

 

Os  nossos Encarregados 
de Educação  contaram 
com ações como: 
 
 
  Bullying  (Escola Segura de 
Loulé) 

 
  Alimentação Saudável 
 
  Saúde e Higiene Pessoal 
 
  Entrega de alimentos 
(Doação House to House) 

O PIEF 

 

No fim do 2º período, do 

ano letivo 2013/2014, a 

Turma PIEF do Agrupamen-

to de Escolas Dr.ª Laura 

Ayres,  vem revelar o traba-

lho desenvolvido quer den-

tro quer fora de sala de 

aula. 

Alunos do Mês 

Jornal  Tr i lhosJornal  Tr i lhosJornal  Tr i lhos    

1  

Espaço  Família  
 

Evento Espreitar a Escola  

Os alunos da turma 
PIEF trabalharam 
com dedicação, 
durante todo o 2º 
período do presen-
te ano letivo, na 
preparação e cons-
trução das ativida-

des pensadas para o evento Espreitar a 
Escola. 
O Evento pretendeu a interação dos vários 
intervenientes da comunidade escolar, no 
sentido de existir uma aproximação da 
comunidade escolar incluindo a relação 
família e escola.  
 
As atividades em que os visitantes da sala 
da turma PIEF, (sala 9 do Bloco A), pude-
ram participar basearam-se em experiên-
cias de ciências naturais, descrição da roda 
dos alimentos e informações sobre Suporte 
Básico de Vida, entre outras experiências.  
 
Os visitantes contaram, ainda, com a entre-
ga de vasinhos com ervas aromáticas, 
assim como a oferta dos “relvinhas”. 

“Educar em Família” 

Segue-nos no Facebook ! 

Agradecemos à GNR - Cabo Carlos 
Machado e Guarda Pereira da Escola 

Segura de Loulé! 

A Equipa Técnico-Pedagógica  

da Turma PIEF elegeu o aluno 

Joney Santos como aluno do 

mês de janeiro e fevereiro pelo 

trabalho feito em sala de aula, 

pela assiduidade, pontualidade 

e disciplina mostradas ao longo 

daqueles meses. 

Em março, foi a vez da         

aluna Débora Montes.         

Estão ambos de Parabéns! 

Ações Desenvolvidas: 

- Saúde e Higiene Pessoal; 

- Hábitos Alimentares; 

- Tabagismo;  

- Vigilância de Saúde; 

- Estereótipos Género; 

- Igualdade de Género; 

- Plano Familiar de Emergência; 

- A Depressão; 

- O Meu Projeto  

   de Vida; 

- Espreitar a Escola. 

 

Saídas Efetuadas: 

- Quinta do Peral; 

- Cozinha do McDonald´s; 

- Exposição (Des)consruir a Arte. 

 

Atividades  Futuras: 

Visita ao Teatro; 

Visita ao Comando da GNR; 

Visita à Ilha da Armona.  
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Com a presença da Enfermeira Escolar 

Cristina Farrajota, na sala de aula, per-

cebemos melhor temas como: 

-Saúde e Higiene Pessoal; 

-Hábitos Alimentares; 

-Tabagismo ; 

-Vigilância de Saúde. 

 

Aproveitamos a oportunidade para 

agradecer  a sua presença na nossa 

sala! 

No combate aos estereótipos e exclu-

são social,  contámos com a presen-

ça da Dr.ª Dionísia Pedro no sentido 

de conversarmos sobre estereótipos  

e igualdade de género.  

Agradecemos as dinâmicas que 
nos ensinou!! 

Projeto Escola Contra a Pobreza– EAPN 

Visita à Cozinha do McDonald´s 
 

Onde aprendemos os procedimentos de Qualidade e 
Segurança Alimentar na Restauração de Serviço Rápido! 
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As Nossas Ações:  

As Nossas Saídas:  

Centro Saúde Loulé - Enfermeira Escolar 

Visita à Quinta do Peral  
Onde aprendemos a plantar cenouras e a fazer queijo fresco! 

Visita à Exposição (Des)Contruir a Arte   
Biblioteca Municipal de Loulé.   
Onde  percebemos o trabalho dos colegas do PIEF de Loulé, pelo trabalho 
feito sobre o alfabeto visual do artista José de Guimarães.  

    Proteção Civil de Loulé 

Porque estamos diariamente expostos 

a perigos, a Proteção Civil de Loulé, 

ajudou-nos a perceber as causas/

consequências e como agir perante 

fenómenos de perigo.  

Obrigada à Proteção Civil de Loulé! 

Saúde Mental na Adolescência 

Porque a adolescência é uma fase de intensas atividades e transformações, a Psicóloga Carla, 
veio à nossa sala, para uma conversa sobre a saúde mental na adolescência. 
Falou-nos sobre a Depressão! Obrigada pela sua disponibilidade! 

O meu Projeto de Vida— IEFP 

Alguns jovens tiveram a oportunidade de perceber o funcionamento do IEFP assim como ser 
atendidos no sentido de esclarecer dúvidas quanto a formação profissional. 
Agradecemos à Dr.ª Susana a sua receção! 


