APEEAVEG
PLANO DE ACTIVIDADES 2016/2017
Para o exercício do presente ano letivo 2016/2017, pretende-se reforçar a colaboração e
interação com o Agrupamento de Escolas, Câmara Municipal, Guarda Nacional Republicana,
Centro de Saúde, CPCJ e demais edilidades que se julguem por convenientes no exercício das
nossas funções e objetivos a traçar.
Para que os objetivos sejam alcançados, é necessário o apoio e a confiança dos Pais e
Encarregados de Educação dos alunos do Agrupamento.
Assim:
1.




No plano interno
Realizar reuniões tidas por convenientes para dar cumprimento ao plano de atividades;
Realizar reuniões mensais com os Órgãos Sociais da Associação de Pais;
Realização com os Representantes de Pais e Encarregados de Educação dos alunos de
todos os Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento;
 Participar em colóquios/seminários/conferências que se relacionem com a educação.
2. Apoio aos projetos de atividades do Agrupamento que visem diretamente o bem-estar
e a formação das crianças e que se vislumbrem de alguma relevância
 S. Martinho
 Venda de Natal
 Festa de Natal
 Desfile de Carnaval
 Dia do Pai
 Festa da Primavera
 Dia da Mãe
 Dia Mundial da Criança
 Festa de encerramento do ano
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 No âmbito da Feira do Livro (promovido pela Câmara Municipal de Grândola na Biblioteca
Municipal) proceder à campanha de recolha de livros para reforçar as bibliotecas dos
estabelecimentos de ensino do agrupamento.
 Em conjunto com o Centro de Saúde, organizar a realização de Curso de Primeiros Socorros
para os Pais e Encarregados de Educação, assim como, Docentes e pessoal não Docente.
 Projetos de ação social:
 Ação de solidariedade, de angariação de brinquedos a realiza-se no Natal e envolvendo
toda a Comunidade Escolar Pais e Encarregados de Educação;
 Recolha de roupas e/ou bens alimentícios para distribuição para entrega à CPCJ;
 Fomentar a entreajuda entre as famílias e a escola na realização de pequenas reparações
nos espaços interiores dos Estabelecimentos, substituições de materiais (ex. lâmpadas),
pinturas, arrumações, solicitando a oferta da respetiva mão-de-obra e materiais
necessários.
 Oferta de material didático e lúdico tais como: livros para a biblioteca, jogos que possam
ser jogados nas salas (puzzles, cartas, jogos de tabuleiro).
 Oferta de materiais de consumo: organização e constituição de um stock de material para
tentar suprimir algumas das faltas que existam (papel higiénico, lenços de papel, papel e
sabonete para as mãos, materiais de limpeza, etc.).
 Comemoração do Dia do Pai e do Dia da Mãe, através da realização de atividades com o
intuito de promover um maior envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação e
Filhos/Educandos.
 Participação nas Festas de Natal colaborando com o Agrupamento/Estabelecimentos de
Ensino na sua organização.
 Promoção de atividades lúdico-desportivas envolvendo Alunos, Pais e Encarregados de
Educação, Pessoal Docente e não Docente.
 Dinamização e organização de Baile de Finalistas para o Pré-Escolar e 1.º Ciclo.
 Comunicação/Informação aos Pais e Encarregados de Educação e sua integração na
comunidade educativa.
 Manutenção e atualização da Página do Facebook da Associação de Pais, com o intuito de
divulgar as atividades para promoção e maior envolvimento dos Pais e Encarregados de
Educação com a escola, assim como meio de divulgação e informação sobre vários temas
direcionados para a educação.
 Atendimento a Pais e Encarregados de Educação, em horário e local a indicar.
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3. Representação em Órgãos de Educação
3.1. Concelho Municipal de Educação
3.2. Concelho Geral do Agrupamento de Escolas de Grândola
3.3. Comissão de Acompanhamento de Refeitórios
3.4. Comissão de Proteção de Menores e Jovens – CPCJ
3.5. Comissão de Validação de Prémios de Mérito
4. Angariação de novos sócios e regularização de quotas.
5. Zelar pelas condições educativas, de segurança e alimentação do Agrupamento, dando
continuidade ao trabalho desenvolvido durante os anos letivos anteriores,
prosseguindo o seu acompanhamento de questões que dizem respeito à qualidade do
ensino, à segurança no espaço escolar, ao funcionamento do refeitório e à qualidade
da alimentação.
6. Promover a realização de ações de divulgação e sensibilização para a questão da
Mobilidade e Acessibilidades
7. Promover ações de sensibilização e prevenção contra o Bullying

Outubro 2016
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