LISTA CANDIDATA PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB 2,3 Marquesa de Alorna

PLANO DE ATIVIDADES 2012/2013
Pretende este grupo de
trabalho apresentar o seu
plano de a/vidades com o
obje/vo de criar e melhorar as condições dos nossos educandos.
É nossa intenção ter uma
forte par/cipação dos
Pais e Encarregados de
Educação na nossa escola, sendo nossa prioridade aumentar o número
de associados e mo/var
os pais a par/ciparem na
vida escolar dos seus ﬁlhos; par/cipar nas a/vidades a serem desenvolvidas pela escola; manter
a divulgação da Associação de Pais, com o obje/vo de aproximar todos os
intervenientes, nomeadamente a escola, os alunos, os pais e encarregados de educação.
Assim, o nosso Plano de
A/vidades terá como
áreas de atuação para o
ano le/vo 2012/2013:
1 - Ações na Escola
2 – Apoio Didá co
3 – Quadro de Reconhecimento e Valorização do
Mérito
4 – Sessões parentais e
de orientação proﬁssional
5 – Modernização, Informação, Divulgação e Representa vidade

Descrição
1 - Ações na Escola
Promoção do diálogo e das
relações ins/tucionais entre

2.4 Promover ações lúdicas,
culturais e despor/vas com
algumas en/dades que fazem
parte da nossa comunidade
escolar, a serem contactadas
(Fundação
Calouste
Gulbenkian, Teatro Aberto e
Teatro da Comuna), tal que
possam inﬂuir posi/vamente
no sucesso, mo/vação e
prossecução dos obje/vos e
sucesso escolar;
a Associação de Pais e os
Órgãos de Gestão da Escola
EB 2,3 Marquesa de Alorna.
Colaborar com a Escola na
realização de a/vidades que
esta venha a promover,
como a Festa de Natal, Páscoa e Final de Ano e nomeadamente:
1.1 Desenvolver material de
apoio para entregar aos Pais
dos alunos do 5º ano com
informação diversa;
1.2 Privilegiar a comunicação entre a APMA e os Representantes de Turma,
marcando reuniões periódicas e envolvendo-os em
inicia/vas da APMA;
1.3 Desenvolver material de
apoio para entregar aos
Representantes de Turma
com informações sobre as
suas funções;
1.4 Apoiar a nova a/vidade
a implementar: o Clube dos
Avós;
1.5 Colaborar com a escola
na dinamização do Dia do
Agrupamento a celebrar a
31 de outubro;
1.6 Organizar um lanche de
Natal com a par/cipação
dos alunos, pais, Encarregados de Educação e a comunidade escolar;
1.7 Promover o Sorteio de
um Cabaz de Natal para
angariação de verbas, au-

mentando os recursos da
Associação;
1.8 Organizar o jantar de
ﬁnalistas dos alunos de 9º
ano e o baile de ﬁm de ano
para todos os alunos;
1.9 Colaborar na Semana da
Leitura, promovida pelo
CRE, convidando encarregados de educação para par/cipar na leitura de contos.

2 - Apoio Didá co
2.1 Apoiar as familias dos
alunos na resolução de problemas relacionados com a
escola e educação, ajudando a procurar soluções e
recursos adequados, designadamente na obtenção de
livros de apoio escolar;
2.2 Envolver os Pais em
ações de apoio a outros Pais
e/ou Alunos, procurando
que o testemunho da sua
experiência
pessoal/
proﬁssional ou a par/lha de
conhecimentos especíﬁcos
em determinadas áreas,
contribua posi/vamente na
comunidade escolar;
2.3 Manter a campanha do
papel, já realizada no ano
anterior. Solicitar a algumas
en/dades o fornecimento
de resmas de papel, reduzindo a a necessidade de
contribuição dos encarregados de educação;

3–Quadro
de
Reconhecimento
e
Valorização do Mérito
3.1 Angariação dos prémios
para os alunos vencedores do
Quadro de Valorização e
Reconhecimento do Mérito
no ﬁnal deste ano le/vo, com
a colaboração e patrocínio de
todas as en/dades que se
disponibilizarem;
3.2 Dinamização do placard
do Quadro de Valorização e
Reconhecimento do Mérito
no tocante à localização e
design;

4 – Sessões parentais e
de
orientação
proﬁssional
4.1 Promover ações de apoio
aos Pais e Encarregados de
Educação sobre diversas
temá/cas relevantes nos
temas Família e Educação,
com agendamento de 3
sessões para o 1º período, a
realizarem-se em outubro,
novembro e dezembro;
4.2 Promover ações de
orientação
proﬁssional
dirigidas aos alunos que
terminam o 3º ciclo;
4.3 Promover sessões de
apoio aos alunos sobre
diversas

diversas temá/cas, orientadas de acordo com a
idade dos alunos, como: orientação curricular,
sexualidade ou métodos de estudo.

5 – Modernização, Informação,
Divulgação e Representa vidade
5.1 Modernizar e atualizar os estatutos da
Associação;
5.2 Manter os pais e encarregados de educação a
par de toda a informação e eventos a serem
desenvolvidos pela APMA, através de informação
atualizada no nosso Bole/m Informa/vo, no site da
associação de pais www.apeema.com ou através do
endereço de e-mail geral@apeema.com para
qualquer contacto ou pedido de esclarecimento;
5.3 Assumir a manutenção e atualização do site da
Associação de Pais, para divulgação das no/cias e
a/vidades a serem realizadas, bem como para criar
um meio de contacto entre a Associação e os pais
do agrupamento de escolas, promovendo maior
envolvimento dos pais na realidade da escola;
5.4 Celebrar o Dia da Família (15 de maio), com a
organização de uma a/vidade, a decorrer no ﬁm de
semana, em que a APMA convidará Pais, Alunos e
Professores para uma pequena caminhada seguida
de piquenique, como forma de divulgar a APMA e
envolver os Pais e EE com o meio escolar;
5.5 Estabelecer contatos com vista à Celebração de
diversos Protocolos, com as Juntas de Freguesia de
S. Sebas/ão, Nossa Senhora de Fá/ma e de
Campolide, El Corte Inglês e outras en/dades, de
modo a obter patrocínios que possam apoiar a
APMA nas suas inicia/vas;
5.6 Promover inicia/vas diversas, de modo a obter
receitas que permitam à APMA contribuir para a
Escola e Alunos;

5.7 Aumentar a representa/vidade desta Associação mediante
o aumento do número dos nossos associados;
5.8 Par/cipar no Conselho Geral do Agrupamento,
representando com responsabilidade os Pais e EE, nas
orientaçãoes e decisões importantes do Agrupamento.

Disposições ﬁnais
Os obje/vos deste Grupo de Trabalho, caso venha a ser eleito,
serão o bem estar e o desenvolvimento global dos nossos
jovens.
É por eles que con/nuaremos a esforçar-nos e a empenhar-nos
para que a escola seja um lugar seguro, onde aprender seja
uma mo/vação e não uma obrigação e onde brincar seja um
prazer.
Sabendo que algumas das a/vidades propostas poderão não se
realizar, envidaremos todos os esforços para que, no que
es/ver ao nosso alcance, este projeto se concre/ze.
Acresce referir que este plano de a/vidades é um documento
aberto onde poderão ser inscritas, ao longo de todo o ano,
a/vidades que a APMA julgue fundamentais e de interesse para
a EB 2,3 Marquesa de Alorna, pela sua per/nência, atualidade
ou oportunidade.Salientamos que, só com esforço e empenho
de todos os envolvidos nos tornaremos mais fortes e, para que
tudo isto seja possível, é necessária a colaboração de TODOS!

Visite o site da Associação
www.apeema.com
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