1.

Lançamento do Novo Site

Desde o passado dia 29 de Abril, que se encontra on-line o novo site da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica Integrada da Bobadela. Na 1ª semana on-line tivemos o prazer de contar com 114
visitantes, tendo sido visualizadas 370 páginas. Estes números superaram as nossas expectativas, pois à data
ainda não foi possível divulgar o site por toda a comunidade educativa da EBI da Bobadela.
Este espaço está aberto a toda a comunidade educativa da EBI da Bobadela, sendo um meio de divulgação de
todos os acontecimentos que ocorram na nossa escola.
Envie-nos noticias, artigos, fotos ou outros temas de interesse que gostaria de ver publicado no site.
O nosso muito obrigado a todos os visitantes, e a todas as propostas de melhoria que nos foram chegando.

2.

Miúdos Seguros na Net

A Internet é hoje uma ferramenta de estudo e de trabalho essencial para qualquer ser humano, e
principalmente um mundo novo para as crianças e jovens, cheio de assuntos interessantes, conteúdos
apelativos, informação e mais informação, mas também perigos, e geradora de receios nos Pais e Encarregados
de Educação.
Está disponível no site informações sobre este interessante projecto, com dicas ao modo de actuação dos pais,
educadores e jovens.

3.

Galeria de Fotos do CTL

Foi inaugurada a 6 de Maio, a galeria de fotos do centro de tempos livres para as crianças do 1º ciclo.
O trabalho fotográfico foi realizado pela Anabela Pereira, tesoureira da APEE.
Para visualizar as fotos consulte o nosso site.

4.

Acção de Formação – “A Sexualidade e a afectividade na pré-adolescência”

Vai realiza-se uma acção de formação dirigida ao pais e encarregados de educação dos alunos dos 3º e 4º anos
da EBI da Bobadela, promovida pelo Projecto de Educação para a Saúde do Agrupamento de Escolas da
Bobadela.
A sessão realiza-se dia 13 de Maio de 2009 entre as 17:00H e as 19:00H na Biblioteca da EBI da
Bobadela.

-O Conselho Executivo
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI Bobadela
apee.ebi.bobadela@gmail.com
http://apee-ebibobadela.webnode.com (Novo site)

