
 

 

Caros Pais, 
 
Gostaríamos de desejar um Ano Novo cheio de alegrias escolares! 
 
Nos primeiros meses de 2015 a Direção da Associação de Pais do Colégio do Bom Sucesso (APCBS) estará 
empenhada no lançamento de dois novos projetos: 
 

 “Mais Leitura na nossa Escola”. Em articulação com a Direção do Colégio, queremos dinamizar o gosto dos 
nossos filhos pela leitura, proporcionando-lhes diversas oportunidades para, na escola, descobrirem o prazer da 
leitura. Enviámos recentemente por mail o Boletim-1, que apresenta o projeto e as suas múltiplas iniciativas; 
 

 “Academia de Pais”. Vamos organizar ciclos de conferências e debates que promovam as competências dos pais-
educadores e das famílias, ajudando-os a lidar com os desafios do desenvolvimento e da educação. 

 
Nas próximas secções damos mais pormenores sobre estes projetos e outras atividades da APCBS! 
 

PROJETOS APCBS 
 

 

 
 

 
A primeira Feira de Troca de Livros já tem 
data marcada!  
Dias 3 e 4 de Fevereiro no recreio coberto! 

 
As crianças que queiram trocar com os 
colegas alguns dos seus livros poderão   
fazê-lo, basta que os tragam para o colégio 
num dos dois dias em que se realiza a feira. 
Traz um livro, leva um livro! 
 
Se tiver livros para doar ao projeto, coloque-
os no livrão colocado no recreio coberto, a 
APCBS fará a triagem e colocá-los-á à 
disposição nos previstos pontos de leitura 
do Colégio. 
 
O nosso projeto “Leva um livro hoje, traz 
um livro amanhã” para o Liceu está a andar. 
Até já temos prateleiras! Brevemente iremos 
precisar de as encher com livros! 
 
Mais livros na nossa escola!     
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Uma “Academia de Pais”! É o novo projeto promovido e financiado pela APCBS, que visa o desenvolvimento 
e a melhoria das competências pessoais e sociais dos pais-educadores. 
 
Muitos são os desafios que se apresentam aos pais e às famílias, sujeitos a várias solicitações e fontes de 
pressão, sobretudo colocadas pela diversidade de papéis e pelos ritmos de mudança próprios da sociedade 
contemporânea. A alteração de modelos e estruturas familiares, a dificuldade em conciliar a esfera laboral 
com a esfera familiar, a discriminação de papéis face às responsabilidades parentais, o isolamento social, a 
violência e os comportamentos aditivos... Perante todos estes desafios, acentua-se a importância de refletir 
e tirar conclusões sobre as experiências pessoais e familiares relativas à prática educativa, e de reconhecer, 
desenvolver e capacitar o papel dos Pais e da família.  
 
"Academia de Pais" é a designação adotada para um projeto de formação parental, que surge como forma 
de apoio à comunidade escolar, e aos pais e famílias em particular. Este projeto consiste na organização de 
ciclos de conferências e debates, conceptualizados e implementados pela APCBS, numa fase inicial, e 
mantidos em conjunto com os pais, para melhor se identificarem e analisarem os interesses, preocupações e 
problemas. O 1º módulo será dedicado ao "Desenvolvimento da criança na família".  
 

Esteja atento ao seu mail pois contamos enviar-lhe informação mais concreta e detalhada sobre a                    
"Academia de Pais" muito em breve! 
 

RESULTADOS: PERDIDOS & ACHADOS 
Sabemos que a roupa perdida no colégio é uma constante “dor de cabeça” para a maioria dos pais. 
A surpresa de dar pela falta do casaco de fato de treino, precisamente, no dia de ginástica…  
O transtorno que é o tempo gasto no colégio à procura do pullover que ficou no recreio… 
E o encargo financeiro que representa a eventual compra de novo casaco/pullover/blusão…! 
 
No sentido de ajudar os pais a lidar com esta situação, no final de cada período a Associação de Pais faz um 
inventário dos Perdidos e Achados e esta listagem é enviada aos pais pelo colégio. 
Ao longo destes anos, já identificamos mais de 800 peças de roupa! 
 

 
 

No final de cada ano letivo, as peças de farda não reclamadas revertem para o Banco de Fardas e as peças 
não-farda são entregues a uma instituição de caridade. Para levantarem as peças perdidas, os pais ou 
alunos deverão dirigir-se à Portaria do Convento, onde serão acompanhados por uma auxiliar até ao local 
onde se encontram as caixas de Perdidos e Achados. 
  
Salientamos mais uma vez a importância de marcarem de forma clara as peças de roupa dos vossos filhos e a 
reforçarem a marcação sempre que necessário! 



 

OUTRAS NOTÍCIAS - ESTACIONAMENTO 
O estacionamento nas imediações dos colégios não parece ser uma preocupação no âmbito da segurança 
rodoviária... um problema transversal a um grande número de colégios e escolas! 
 
No caso concreto do Colégio do Bom Sucesso, sendo reduzido o estacionamento na zona envolvente, os pais 
acabam por deixar os seus filhos saírem dos carros em condições de muito pouca segurança (na fila de carros 
com o semáforo encarnado, na fila de carros com o semáforo verde!, ...) e/ou estacionar em situações de 
clara infração ao código da estrada (no passeio, nas passadeiras, etc.). 
 
Sabendo a APCBS que esta é uma preocupação dos pais, temos trabalhado no sentido de encontrar uma 
solução para este problema. O "plano A" consistiu em pedirmos a colaboração dos nossos vizinhos do CCB, 
que se disponibilizaram a ceder um espaço de estacionamento desde que assegurássemos a presença de 
alguém que coordenasse as entradas e saídas. Uma vez que esta solução implicava o pagamento de uma 
verba a essa pessoa, a mesma não se mostrou sustentável. O "plano B", já em curso, passa pela procura, 
junto da Unidade de Coordenação Territorial da Câmara Municipal de Lisboa, de uma solução mais definitiva, 
ainda que mais morosa... Aguardamos resposta por parte do Arqº Sá Machado, a quem dirigimos um pedido 
de colaboração para a resolução do problema. 
 

     

 

     

BANCO DE FARDAS 
 
 
Sempre atenta às necessidades dos 
Pais, a APCBS decidiu estender o Banco 
de Fardas aos equipamentos das 
atividades extracurriculares. 
 
Deste modo, a partir de Janeiro, são 
aceites doações de fatos de judo e de 
ballet (maillots, saias,...), para posterior 
revenda. 
 

 
 
 

 
     



 
 

NOVOS PROTOCOLOS COM A APCBS 
 

VIOLINO, VIOLONCELO, GUITARRA E PIANO, ATIVIDADES, AUDIÇÕES E CONCERTOS 
 

 
A Associação de Pais (APCBS) celebrou mais um acordo de parceria no sentido da promoção e do 
desenvolvimento integral dos nossos filhos-alunos.  
A nova “ponte”, construída com uma das mais prestigiadas escolas de música portuguesa – a Academia de 
Música de Lisboa (AML) – aproximou duas instituições empenhadas em despertar nas crianças o gosto pela 
música, pela arte e pela cidadania ativa. 
Por se tratar de um projeto pedagógico pioneiro, assente numa metodologia de ensino com elevados 
padrões de exigência, aliada à proximidade afetiva, eficácia e motivação, a APCBS congratula-se com este 
novo acordo e agradece à direção da AML toda a disponibilidade e dedicação no estabelecimento de tão 
estimulante parceria. 
 
Para os alunos do Colégio do Bom Sucesso a Academia de Música de Lisboa oferece como condições 
especiais: 
- 10% do valor da mensalidade para irmãos; 
- 50% do valor da matrícula para membros da APCBS. 

http://www.academiamusicalisboa.com/ 
 

 

 

 

NOVOS PROTOCOLOS COM A APCBS 
Os sólidos geométricos são muito apropriados para ajudar as crianças no que respeita ao desenvolvimento 
da visão e inteligência espacial  e proporcionam, de forma muito agradável, os primeiros passos no domínio 
da Geometria. 
  
A Caixa de Euclides, certificada pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pela Sociedade Portuguesa de 
Física, estimula a manipulação de sólidos construídos em cortiça colorida, material de toque muito suave e 
permite ainda o acesso a informação exclusiva e a vídeos com conteúdos originais que ajudarão o aluno a 
desenvolver o gosto pela geometria e pela matemática. As crianças podem reconhecer com facilidade 
propriedades que mais tarde irão encontrar nos manuais de Matemática. 
 
Conteúdo da Caixa de Euclides: 

·    10 SÓLIDOS GEOMÉTRICOS EM CORTIÇA COLORIDA:  

 4 Prismas - Cubo – Paralelepípedo - Prisma Triangular - 
Prisma Pentagonal 

 3 Pirâmides - Pirâmide Triangular - Pirâmide Quadrada - 
Pirâmide Pentagonal 

 3 Não Poliedros – Esfera – Cone – Cilindro 
·    1 MINI ATLAS DOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS – manual impresso 

para o estudo dos sólidos com definições, descrições, fórmulas, 
curiosidades e imagens. 
1 DVD COM CONTEÚDOS ORIGINAIS E INTERATIVOS 
 
Para os alunos, pais e professores do Colégio do Bom Sucesso a Caixa de Euclides oferece condições 
especiais: 
- Desconto de 10% na aquisição de uma caixa e 15% na aquisição da segunda caixa. 
 

http://www.geometricworld.com/ 
 

http://www.academiamusicalisboa.com/
http://www.geometricworld.com/


 

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, podem preencher a ficha que se encontra online 
(http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/inscri%c3%a7%c3%b5es-no-apcbs/) ou enviar um mail para 
geral.apcbs@gmail.com 

 Apelamos a todos os Pais para fazerem sugestões sobre atividades, conferências, projetos… 
Colaborem com a 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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