
 

 

Caros Pais, 
Como prometido na anterior Newsletter, temos mais novidades que gostaríamos de partilhar convosco… 
 

RESULTADOS: 1º QUESTIONÁRIO APCBS 
No contexto da tomada de posse da nova direção da Associação de Pais do Colégio do Bom Sucesso (APCBS), 
foi considerado oportuno desenvolver um primeiro inquérito por questionário, a aplicar junto dos Pais dos 
alunos do Colégio do Bom Sucesso (CBS), com os seguintes objetivos: 

 Conhecer a opinião dos diferentes implicados/intervenientes nas atividades do CBS           

 Fundamentar e sustentar as iniciativas da APCBS 

 Promover e disseminar o trabalho da APCBS 

 Implicar os sócios (e não sócios) nas atividades do CBS 
 
O inquérito foi aplicado num período de 24 horas, no passado dia 6 de Junho (2014), pelos 13 elementos da 
direção da APCBS, no recinto do colégio, durante as comemorações do “Open Day”. 
 

 
Na continuidade deste trabalho, a APCBS irá reforçar o seu papel na comunidade escolar e identificar as 
áreas prioritárias para celebração de protocolos e interlocutores para colaborar na resolução de problemas 
específicos. 
 

PROJETOS APCBS 

 

MAIS LEITURA  NA NOSSA ESCOLA é o novo projeto que a Associação de Pais do Colégio do Bom Sucesso vai 
lançar! 
Este é um projeto que se pretende que seja transversal a toda a escola, e que visa fomentar a leitura livre e o 
desenvolvimento das capacidades de interpretação dos alunos, utilizando a vertente mais lúdica para 
estimular o gosto e o interesse pela leitura, pelos livros e pelo imaginário que os mesmos transmitem. 
O projeto contém  várias iniciativas e atividades, que serão lançadas durante todo o ano letivo, e queremos 
que seja vivo, dinâmico e aliciante, não só para os alunos mas para toda a comunidade educativa. Novidades 
serão avançadas brevemente… por agora podemos revelar que, no início do novo ano 2015, vamos realizar 
uma feira de Troca de Livros com o tema “Traz um Livro – Leva um livro”.  
 

Um livro lido e apreciado é um livro que deve ser partilhado 
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RESULTADOS: PERDIDOS & ACHADOS 
 56 Peças de vestuário (não farda) foram entregues ao Centro da Sagrada Família, estabelecimento da 

Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas, com estatuto de Instituição Particular de 
Solidariedade Social. 

               www.csagradafamilia.pt 

 52 Peças de Farda não recolhidas por pais e/ou alunos reverteram para o Banco de Fardas. 
 

Nota: Aproveitamos para reforçar a importância da marcação de todas as peças de vestuário com o nome 
das crianças. 

 

 

 

RESULTADOS: ATL VERÃO 
 Flow Surf School: Os alunos do Colégio do Bom Sucesso representaram cerca de 20% dos alunos das 

Clinicas de Surf de Verão. 

 Ginásio Alto do Duque Férias Desportivas: 4 semanas de Julho 2014 - 90% dos participantes foram do 
Colégio do Bom Sucesso (aproximadamente 70% da APCBS); 1 semana de Setembro de 2014 – 53% dos 
participantes foram do Colégio do Bom Sucesso (todos da APCBS). 

 

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES 
Respondendo ao apelo de alguns Pais, a APCBS procurou e contactou serviços de qualidade e provas dadas, e 
propôs à direção do Colégio a oferta de novas atividades extra curriculares (AEC) nas áreas da música, artes e 
desporto. 

 A ginástica acrobática do ginásio O Espaço teve inscrições suficientes para ser implementada e está a 
funcionar às 3ª e 5ª feira das 17.45h às 18.45h.  
http://www.oespaco.com/ 

 
 

NOVOS PROTOCOLOS COM A APCBS 
 Acaba de ser concluído um novo Protocolo com a Academia de Música Improviso situada em Oeiras. 

A Academia de Música Improviso destina-se exclusivamente ao ensino da música. Tem aulas de música 
para bebés, crianças, adolescentes e adultos. Para além do ensino de instrumentos musicais como 
piano, bateria, saxofone, violino, guitarra, etc. dispõe ainda de aulas de banda, coro e orquestra e aulas 
teóricas de formação musical para diferentes níveis de aprendizagem. 
Para os alunos, pais e pessoal do Colégio do Bom Sucesso a Academia de Música Improviso oferece 
condições especiais: 
- Uma aula grátis experimental, no seguimento da qual, aos alunos que se queiram inscrever, será 
oferecido um desconto de 50% no valor da inscrição. 
www.improviso.pt 

 
 

http://www.csagradafamilia.pt/
http://www.oespaco.com/
http://www.improviso.pt/


 

INSCRIÇÃO APCBS 
 A inscrição na APCBS deve ser renovada anualmente em Setembro. A quota anual é de 10 Euros. 

 Os pais que não preencheram a ficha de inscrição distribuída nas reuniões de início de ano letivo e que 
desejam fazê-lo agora, devem enviar um mail para geral.apcbs@gmail.com 

 Apelamos a todos os Pais para fazem sugestões sobre atividades, conferências, projetos…  
Colaborem com a APCBS! 

 
Nota: Aproveitamos para lembrar que, para beneficiar da compra de peças de vestuário do Banco de 
Fardas, é necessário estar inscrito como membro da APCBS. 

 

CONTACTOS APCBS 
E-mail: geral.apcbs@gmail.com 

Website APCBS: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/ 

Link Protocolos: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/protocolos/ 

Link Notícias: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/noticias/ 

Fardas: fardas.apcbs@gmail.com 

 

PROTOCOLOS COM A APCBS 
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