
APMA-Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Marquesa Alorna

Proposta de Plano de Atividades Ano Letivo 2015/2016

1.1. Apoiar e incentivar as reuniões promovidas com os Representantes dos Pais de cada turma e a sua relação quer com os 

Diretores de Turmas, quer com os Pais/EE de cada turma 

1.2. Registar, de forma sistemática, a participação dos EE nas atividades realizadas

1.3. Disponibilizar encontros presenciais com Direção da AP, quando solicitados, mediante marcação, com vista à procura de 

soluções individualizadas

1.4. Celebrar dias alusivos, como o da Família e outros em colaboração com a Educar a Sorrir, com a organização de atividades ar 

livre, a decorrer no fim de semana, em que a APMA convidará Pais, Alunos e Professores como forma de divulgar a APMA e 

envolver os Pais e EE com o meio escolar

1.5 Promover iniciativas e atividades sobre temáticas que envolvam os Pais/Encarregados de Educação

1.6. Promover, junto dos seus associados, a adequada utilização dos serviços e recursos educativos

2.1 Manter a iniciativa de receção aos novos alunos do 5º ano e respetivas famílias e dos restantes anos escolares, nos dias das 

reuniões com os Diretores de Turma

2.2. Colaborar com a escola na dinamização de atividades que nos convidem a participar

2.3. Colaborar na organização de festa final de ano, com destaque aos alunos de 9º ano, sempre que nos seja solicitado

2.4. Divulgar e promover a participação dos EE na Semana da Leitura, promovida pelo CRE, convidando encarregados de educação 

para participar na leitura de obras literárias

2.5.

Divulgar e apoiar o desporto escolar com a logística  relativa à participação dos alunos nas provas e torneios inter-escolas

2.6. Divulgar e apoiar, em articulação com a escola, o desenvolvimento do projecto "Rádio My Lorna"

Missão: Promover a articulação permanente entre a escola, a família e a comunidade,  com vista ao bem estar bio-psico-social de cada aluno e, 

consequentemente, potenciar o seu percurso educativo

Objetivos Atividades

Aumentar a participação dos 

pais nas atividades 

desenvolvidas pela/na 

comunidade escolar: alunos, 

escola, associação de pais e 

entidades parceiras

1.

Promover e apoiar as iniciativas 

propostas pelos orgãos de 

gestão da escola ao longo do 

presente ano letivo

2.

Valores: Iniciativa, dialogo, atitude, seriedade

Visão: Ser uma referencia na comunidade educativa, assumindo uma identidade forte e sustentada na permanente melhoria da nossa escola

Objetivos Atividades



3.1. Manter o projeto da sala de estudo "Depois do Toque", em articulação com a Associação Educar a Sorrir

3.2. Dar continuidade à divulgação e promoção da utilização do Banco de Manuais escolares usados

3.3. Promover ações lúdicas, culturais e desportivas com entidades parceiras da nossa comunidade escolar (Fundação Calouste 

Gulbenkian, Federação Portuguesa do Xadrez, Bibliotecas, Teatros, Institutos)

3.4. Angariar os prémios para os alunos vencedores do Quadro de Valorização e Reconhecimento do Mérito no final deste ano letivo, 

com a colaboração e patrocínio de todas as entidades que se disponibilizarem

3.5. Dinamizar o placard do Quadro de Valorização e Reconhecimento do Mérito com o lançamento de desafios, mensais, em 

diversas àreas das disciplinas de estudo dirigidos aos alunos de 2º e 3º ciclos

3.6. Promover ações de apoio aos Pais e Encarregados de Educação ou alunos sobre diversas temáticas relevantes nos temas 

Família, Educação e Saúde, com agendamento de algumas sessões durante o ano

3.7. Estabelecer protocolos de parceria com vista a dar respostas concretas às necessidades identificadas pela escola e pelas famílias

3.8. Apoiar as parcerias já existentes e respetivos projetos, nomeadamente a Educar a Sorrir, Academia do Futuro e a Confederação 

Nacional de Yoga

4.1. Participar no Conselho Geral do Agrupamento, representando com responsabilidade os encarregados de educação, nas 

orientações e decisões importantes do Agrupamento

4.2. Dar continuidade à partilha de planos com as restantes APEE do Agrupamento,no sentido de alinhar as estratégias de 

relacionamento com a Direção do Agrupamento e eventualmente desenvolver atividades ou projetos em conjunto

4.3 Dar continuidade ao aumento da representatividade desta Associação mediante o aumento do número dos nossos Associados

4.4 Dar continuidade à manutenção e atualização do site da Associação de Pais, para divulgação das noticias e atividades a serem 

realizadas, sendo mais um instrumento e um meio de contacto entre a Associação e os pais do agrupamento

4.5 Dar continuidade aos destaques, atividades e eventos em que as famílias poderão participar individualmente ou em grupo, no 

site e na página do Facebook. 

4.6 Promover iniciativas diversas, de modo a obter receitas que permitam à APMA contribuir para a Escola e Alunos

4.7 Estabelecer novos contactos com entidades existentes na nossa comunidade educativa com vista à Celebração de novos 

Protocolos, de modo a obter patrocínios que possam apoiar a APMA nas suas iniciativas

3.

4. Modernizar, Informar, Divulgar 

e Representar a APMA 

Incentivar e apoiar as famílias e 

os alunos nas suas 

responsabilidades educativas


