PROPOSTA DE PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2021/2022

Proposta 2021/2022

VERTENTE
CIENTÍFICOPEDAGÓGICA

‐

Articular com a direção na procura conjunta de soluções para os
problemas detetados, no âmbito escolar.

‐

Promover o Envolvimento dos Pais, Encarregados de Educação com a
APEE, Escola e toda a comunidade escolar no processo educativo
Aumentar o conhecimento dos pais e EE acerca do modelo de ensino e critérios
de avaliação
Aumentar o conhecimento dos pais e EE acerca dos documentos estruturantes
dos modelos de ensino e funcionamento da entidade escola

‐
‐
REPRESENTAÇÃO

‐

Participar em ações (reuniões, seminários, colóquios, formação) promovidas
pela CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais ou entidades
externas e/ou Parceiras;

‐

Manter uma representação ativa da APEE no Conselho Geral do
agrupamento e ao longo do próximo ano, manter-se-á nesta participação, em
defesa dos interesses e preocupações dos pais e Enc. De Educação.

INFRAESTRUTURAS

‐

Contribuir para a melhoria das condições educativas, alimentares e de
segurança
• Monitorização/Avaliação do serviço Refeitório e Bar: Retoma dos
almoços por parte dos elementos APPE, 1x por semana;
• Aquisição de material/equipamento que os alunos identifiquem em
falta. Identificar a melhor forma de recolher opinião dos alunos. Por
auscultação aos alunos – “ O que mudavas na tua escola”

SOCIO-CULTURAL
PROJETOS ESCOLA

‐

Colaborar com a escola na planificação e realização de atividades que esta
venha a promover, em âmbito dos Projectos Escola.
• Projeto Escolas Amigas dos Direitos Humanos – Palestra “Educar para o
Direito”: 19 jan 2022
• Projecto Género e Cidadania: Sessão de formação online sobre Género e
Cidadania para Enc. de Educação, com formadora da CIG - Comissão
para a Cidadania e a Igualdade de Género
• Projeto Helpo: Feira Temática Natal
• Projeto Eco-Escolas: Participação nas reuniões e atividades
Divulgação facebook ou por email de todas as iniciativas, sempre que o
respetivo coordenador o solicite
Dinamização da página da Associação de Pais no Facebook com o intuito de
divulgar as atividades da APEE, servindo de meio de comunicação com os pais e
encarregados de educação.
Divulgação de Atividades da promovidas pela APEE, dos Projetos Escola e de
Entidades externas/Parcerias.

‐
COMUNICAÇÃO

‐

‐
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Proposta 2021/2022

VERTENTE
SOCIO-CULTURAL

‐

Realização Workshops:
• WORKSHOP “TOMADA DE DECISÃO” – 9º ANO - Presencial
•

ADMINISTRATIVO

WORKSHOP “FRESHBIZ” - Criatividade, Empreendedorismo e Trabalho
em Equipa – 9º ao 12º ano – Presencial

‐

Promover e Angariar Parcerias com entidades locais

‐
‐

Assegurar cumprimento dos objetivos APEE
Executar as deliberações da Assembleia Geral
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