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Nota introdutória 
 

 Neste documento estão apresentadas actividades chave, desta Associação, dando continuidade a planos de 
ação em anos anteriores apresentados, não pretendemos que seja um plano redutor, mas sim orientador às nossas 
actividades, existindo sempre a possibilidade outras propostas de actividades, que neste documento não estejam 
referenciadas, desde que solicitadas atempadamente por forma a serem executadas com rigor e qualidade e sempre 
em prol da nossa comunidade escolar. 

 De referir, que este plano foi elaborado tendo em conta alguns princípios orientadores do plano anual de 
actividades do agrupamento: 

• Projectar para o exterior uma imagem positiva da escola;  

• Fomentar um clima positivo de relações humanas, baseado na abertura, na transparência, na cooperação, 
no debate e troca de informações;  

• Promover a participação na vida cívica de forma livre, responsável e crítica;  

• Construir uma consciência conducente à valorização e preservação do património natural e cultural; 

• Proporcionar aos alunos as mesmas oportunidades;  

• Contribuir para a promoção do sucesso educativo dos alunos;  

• Proporcionar a aquisição de saberes e de experiências/vivências, de forma a dar ao aluno instrumentos 
capazes de o integrar, em boas condições, no prosseguimento de estudos ou na vida activa; 

• Proporcionar um espaço de participação a todos os elementos da Comunidade Educativa;  

• Reflectir sobre a vida da Escola e da Comunidade;  

• Optimizar os recursos existentes para a dinamização da Escola. 
 
 Referenciamos também, a continuação da criação de condições para que um número cada vez maior e 
diversificado de Pais e Encarregados de Educação possa ter um papel de relevo e intervenção no regular 
funcionamento e vida da escola, desenvolvendo uma cultura de participação abrangente e que contribua para a 
melhoria da qualidade do ensino e da escola, num sentido de solidariedade e co-responsabilização. 

 A colaboração estreita e em consonância com Escola, é muito importante, a melhoria deste processo será 
uma das chaves para o sucesso do projecto educativo e a missão nele inscrito. 
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Para o ano lectivo de 2015-2016 pretendemos continuar/desenvolver acções nas seguintes áreas: 

 

Áreas de acção 
 

1. Representatividade 

2. Divulgação/Informação 

3. Actividades 

Representatividade 
Conselho Geral: 

 Continuar com a representação no Conselho Geral, representando de forma efectiva os pais e encarregados de 

educação; 

Representantes de Turma: 

“A turma é a base nuclear da escola. As associações de pais e os representantes dos pais da turma, em cada escola, em cada 

agrupamento de escolas, devem encontrar formas de organização e mútua colaboração para se garantir uma eficaz participação 

dos pais na educação dos seus filhos.”  

          In “fersap.pt” 

 

 O papel dos representantes de turma é fundamental, a articulação com os directores de turma, sobre situações da 

mesma, a estreita relação com esta associação e órgão de gestão da escola, são pontos que achamos importantes de actuação 

destes representantes, por isto pretendemos: 

• Reformular folheto explicativo da função de representante de turma, fazendo-o chegar a todos os pais/encarregados 

de educação; 

• Reformular e propor a votação em Conselho Geral do “Regimento Representantes de Pais da Turma”, sendo 

considerado também um documento orientador no Agrupamento; 

• Divulgar para o email de todos os Representantes, as informações relevantes para a comunidade escolar; 

• Convocar a Assembleia de Representantes de Turma(durante o mês de Outubro, após eleição dos Representantes); 

• Reunir 1 vez por período com os Representantes de Turma(Outubro, Janeiro(dia da entrega de avaliações) e Abril(dia 

da entrega de avaliações); 

 

Associações ou grupos de Pais do Agrupamento: 

 Continuação na cooperação/colaboração com outras associações ou grupo de pais do agrupamento, promovendo 

reuniões de trabalho em áreas comuns, estreitando as relações entre entidades; 
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Outros: 

• Reformular folheto de apresentação da Associação, integrando-o com o folheto explicativo da função de 

representante de turma, que deverá ser entregue a par da ficha de inscrição na 1ª reunião de pais no ano 

lectivo; 

• Continuar com a representação (ex. CLAS,CSF,etc.); 

• Representar a associação em conselhos, que promovam mais-valias para a nossa comunidade escolar; 

• Participar nas acções, para que formos convidados, sempre que se ache pertinente; 

• Acolhimento aos pais/encarregados de educação do 5ºano(dia de apresentação 5ºano); 

 

 

Divulgação/Informação 
 

 Para que a nossa acção, seja divulgada e informada de forma efectiva, pretendemos nestas áreas: 

• Continuar a manutenção e dinamismo do site; 

• Elaborar mapa com horário de atendimento, na escola aos pais, fazendo também a sua divulgação; 

• Manter a mailing list; 

• Disponibilizar/divulgar memorandos/atas de reuniões aos orgãos ou a quem os solicite;  

• Divulgar as actividades via email e mailing list; 

• Realização da Assembleia Geral; 

• Promover reuniões periódicas formais com o Órgão de Gestão do Agrupamento 

 

Actividades 
 

 Propomo-nos nesta área, colaborar em todas as actividades que a Escola ache pertinente e interessante a nossa 

participação e desenvolver em estreita colaboração com a Escola e restante comunidade escolar, as actividades seguidamente 

apresentadas, sendo meta atingir os objectivos propostos: 

• Acompanhamento da área de NEE, apoiando e promovendo reuniões de sensibilização/debate com os 

pais/encarregados de educação, dando continuidade ao grupo de trabalho criado; 

• Acompanhamento das possíveis situações de violência escolar, promovendo acções de sensibilização/debate aos pais e 

encarregados de educação, sobre as várias temáticas abrangidas por esta área; 

• Acompanhamento do serviço de refeitório, dando continuidade ao grupo de trabalho criado, implementação de 

questionário; 

• Caminhadas/passeios Solidários; 
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• Colaboração na cerimónia de entrega de Prémios de Valor e Excelência 2014/2015 (3º período Maio/Junho); 

• Colaboração “Dia Aberto da Orientação Vocacional”; 

• Colaborar nas actividades propostas pelos grupos de recrutamento da Escola, quando solicitados; 

• Comemoração Dia Internacional da Actividade Física ( 9 de Abril de 2016); 

• Concurso “Logo da Associação”; 

• Efectuar protocolos que promovam mais-valias para a comunidade escolar; 

• Festa de Natal (1º período 18 de Dezembro de 2015); 

• Festa Final de Ano Lectivo (3º Período); 

• “Poesia com Chá” (Semana da leitura); 

• Promover (in)formação a pais/encarregados de educação (ex.: documentos estruturantes do agrupamento, etc.); 

• Promover em parceria com Centro de Saúde do Olival, sessões de debate/esclarecimento para pais/encarregados de 

educação (ex.: alimentação saudável, sexualidade, escoliose, etc.) 

• Promover o “Dia do Finalista”; 

• Promover o projecto “Os Pais e a Escola”; 

• Promover Workshops/tertúlias para pais/encarregados de educação e alunos; 

• Reactivação do jornal de escola, em formatos de papel e digital; 

 

Mapa Resumo Atividades 

Atividades 1ºperíodo 2ºperíodo 3ºperíodo 

Grupo trabalho NEE x x x 

Grupo trabalho VE x x x 

Grupo trabalho Refeições x x x 
Caminhadas/passeios Solidários x x x 
Colaboração na cerimónia de entrega de Prémios de Valor e 
Excelência 2014/2015   

Maio/Junho 

Colaboração “Dia Aberto da Orientação Vocacional” 
 

x 
 

Colaborar nas actividades propostas pelos grupos de 
recrutamento da Escola 

x x X 

Comemoração Dia Internacional da Actividade Física 
  

09-04-2016 

Concurso “Logo da Associação” x x x 
Protocolos que promovam mais-valias p/comunidade escolar x x x 
Festa de Natal 18-12-2015 

  
Festa Final de Ano Lectivo 

  
x 

“Poesia com Chá” (Semana da leitura); 
 

x 
 

Promover (in)formação a pais/encarregados de educação x x x 

Promover o “Dia do Finalista” 
  

x 
Promover o projecto “Os Pais e a Escola” x x x 
Promover Workshops/tertúlias para pais/encarregados de 
educação e alunos 

x x x 

Reactivação do jornal de escola, em formatos de papel e digital x x x 

 

 



7 
Associação de Pais de Encarregados de Educação da EBI Rainha D. Leonor Lencastre 
email: apee.ebrdll@gmail.com 
site: http://apeeerdll.weebly.com/ 

 

Disposições finais 
 

 Este é um plano de actividades ambicioso, mantendo o padrão de planos apresentados anteriormente. 

Percebemos que a realização de algumas propostas, só serão possíveis com a colaboração de todos. 

Comprometemo-nos alcançar os objectivos aqui propostos, com empenho, responsabilidade e rigor, lançando desde 

já o desafio a todos os que quiserem colaborar. Àqueles que derem o seu contributo, acrescentando valor a este 

projeto, serão bem-vindos, reforçando assim o papel da associação.  

 Não só dos pais e encarregados de educação depende o sucesso deste plano, vamos necessitar estreita 

colaboração com toda a comunidade escolar, onde estão incluímos os demais conhecidos actores, alunos, docentes, 

não docentes. 

 Assumimos em nota introdutória que é um documento orientador e não “fechado”, onde poderão ser 

inscritas, ao longo do ano, actividades cuja realização seja considerada de fundamental interesse para a nossa 

comunidade escolar, pela sua oportunidade, actualidade e pertinência. 


