
 

1-Vergar; 2-Hienas; 3-Brutal; 4-Servia; 5-Depara 

Curiosidades 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

Comemora-se em Março, mais precisamente dia 11, o Dia Mundial da Canalização. 
 

Esta celebração mundial foi iniciada pelo World Plumbing Council com o 
objectivo de sinalizar a importância da canalização na sociedade. 

Este ícone, mais conhecido 
por Arco de São Bento, 
situava-se no lado virado para 
o palácio com o mesmo 
nome, O Arco de São Bento, 
fazia parte do Aqueduto das 
Águas Livres (Século. 
XVIII), a grandiosa obra do 
Reinado de D. João V, o 
Magnânimo. Este arco foi 
desmantelado 1937 e durante 
esse processo, na imagem, 
ainda se pode ver verter a 
água a que se encontrava no 
canal. 

Posteriormente, o Arco de São Bento, foi RECONSTRUIDO na PRAÇA de ESPANHA, para 
memória futura 

Foto do Jornal “O Século”, in Arquivo Municipal da Torre do Tombo. 

 

Apoio ao E@DApoio ao E@DApoio ao E@DApoio ao E@D    
Com o apoio dos nossos parceiros foi 
possível entregar cartões de internet 

móvel para alunos que não têm acesso à 

mesma para as aulas de ensino à 
distância. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Esta entrega foi feita em várias fases 

conforme foi possível a sua distribuição, 
estes cartões foram entregues para 

colmatar necessidades do Agrupamento. 

Apoio aos Encarregados de Educação 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Passos ManuelAssociação de Pais e Encarregados de Educação do Passos ManuelAssociação de Pais e Encarregados de Educação do Passos ManuelAssociação de Pais e Encarregados de Educação do Passos Manuel    
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Novidades nas parcerias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque todos evoluímos, quisemos evoluir com os nossos 
parceiros e assim surgiram novos e melhores apoios, como é o 

caso da Nota20. 

E o nosso Kit “EscolaEmSegurança” agora com novos e 
melhores produtos. 

 

 

 

 

 

Seja nosso associado e peça o seu cartão de protocolos. 

08080808————03030303————2021202120212021    VOLUME 1, EDIÇÃO 1VOLUME 1, EDIÇÃO 1VOLUME 1, EDIÇÃO 1VOLUME 1, EDIÇÃO 1    

Plano de Actividades 
1. Acções de formação 

 - Participação na formação promovida pela CONFAP relativamente a “SAÚDE PSICOLÓGICA: Uma 
prioridade? Sim. Não. Talvez.” e “BRINCAR e ser activo, na Escola, em Casa e na Comunidade, mesmo 
em tempo de pandemia” 

 

 

 

 

 

2. Reuniões com a direcção e as outras Associações de Pais do Agrupamento 

 - Apoiar a organização de atividades em colaboração com a Escola e no E@D; 

3. Actividades de comunicação e de carácter informativo 

- Promover a informação de temas de relevo nas redes sociais através de uma maior dinamização da 
página do fecebook da associação ou outras que se venham a criar e/ou manter. 

CONTACTOS: 938297825 (José Pato) - Presidente 

http://aepassosmanuel.pt/associacão de pais e EE      mailto:appassosmanuel@gmail.com    

Com a parceria da Maeve podemos dar 
inicio e preparação do concurso de desenho 

 
 
 

                                      O Passos tem 
                               Pinta 
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