APEAEMA - Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas Mães d’Água
Falagueira – Amadora

Plano de Atividades
Ano letivo 2016-2017
Pretende-se, no corrente ano letivo, consolidar a atividade da Associação, junto dos diferentes
intervenientes, bem como fomentar a sua divulgação junto dos Encarregados de Educação, por
forma a alargar o número de associados.
O Plano Anual de Atividades aqui apresentado procura concretizar estas orientações num conjunto
de propostas e iniciativas a desenvolver ao longo do ano letivo.
1. Atividades de Representação e Interface
a) Integrar o Conselho Geral e estar presente em todas as reuniões convocadas;
b) Representar a Associação de Pais e Encarregados de Educação em todos os eventos para que seja
convidada e que sejam de manifesto interesse para a Comunidade Escolar;
c) Representar os pais e encarregados de educação de forma efetiva, efetuando a interligação com
quaisquer entidades relevantes para o processo educativo;
d) Cooperar com a Direção do Agrupamento de Escolas Mães d’Água, com a Junta de Freguesia da
Falagueira-Venda Nova e a Câmara Municipal da Amadora, na resolução das problemáticas e
necessidades da Comunidade Escolar e respetivos equipamentos.
2. Atividades de Caráter Informativo
a) Disponibilizar e manter atualizado o site do Agrupamento no que diz respeito à Associação;
b) Manter o contacto com os DT, através da Direção da Escola, para dar a conhecer a Associação e
solicitar a sua colaboração na divulgação da APEAEMA junto dos pais e no desenvolvimento de
alguns projetos;
c) Divulgar a Associação de forma direta junto dos pais de modo a angariar novos sócios e a divulgar
as atividades desenvolvidas pelas Associação, através da entrega de informação, quer na Reunião
de apresentação de início de ano letivo com os DT; quer na de avaliação de final do 1º período e
sempre que tal se justifique, bem como nas reuniões intercalares com os representantes dos
pais/EE .
3. Atividades de Caráter Associativo
a) Estimular a envolvência dos pais, encarregados de educação, familiares e amigos nas atividades
da Associação:
- Realização de 2 Ações de Formação (1 JI/EB1 e 1 Mães d´Água), dinamizadas pela FAPCA;
b) Angariação de sócios, mantendo, por um lado, um corpo ativo na dinamização da Associação e,
por outro, uma rede alargada de contactos entre Pais e EE:
- Apresentação da APEAEMA junto dos E.E. do J.I. e da EB1, no final do 1º período;
c) Promover atividades de dinamização do espaço escolar direcionadas sobretudo para os alunos e
sempre que possível, com o envolvimento direto dos encarregados de educação:

- São Martinho (11 de novembro – 6ª feira) - Relembrar este dia festivo, junto dos alunos
através da oferta de castanhas aos alunos que almoçam na escola sede e aos alunos do J.I e
EB1;
- Natal (16 de dezembro – 6ª feira) - Entrega a todos os alunos do J.I (90), da EB 1 (190) e
aos alunos que almoçarem, nesse dia, na escola sede um saco lanche, como lembrança
desta época festiva;
- Carnaval (24 de fevereiro – 6ª feira) - Apoio ao desfile de Carnaval organizado pela Junta
de Freguesia da Falagueira-Venda Nova, para acompanhamento dos alunos do 2º ciclo, que
queiram participar;
- 25 de abril – Realização de palestra sobre este tema na escola sede, para os alunos do 3º
ciclo e Secundário pelo Coronel João Andrade da Silva;
- Santos Populares – Realização de arraial na escola EB/1 Artur Bual de modo a proporcionar
um convívio saudável, entre E.E, alunos e Professores;
- Viagem de finalistas e/ou baile de finalistas - Promover interesses comuns entre os alunos
finalistas do 9º e 12º anos, através do apoio às iniciativas levadas a cabo por estes. Oferta de
um brinde para angariação de fundos;
- Educar para a cidadania - Promover o contacto dos alunos com entidades ligadas à
proteção civil (PSP e/ou Proteção Civil da Amadora), bem como a promoção e importância
do voluntariado junto da comunidade, para os alunos do 2º ciclo ao secundário;
- Apoio na dinamização de uma rádio na sala de convívio dos alunos;
- Apoiar os alunos do Ensino Secundário na criação de uma Associação de Estudantes;
- Prémio de mérito – Oferta de um prémio ao aluno que mais se destacou, não pelas notas
finais, mas pelo esforço demonstrado ao longo do ano e pela evolução conseguida, na forma
de cheque-oferta;
- Aquisição de 2 exemplares do livro “Este ano vais ser o melhor aluno! ‘Bora lá?” da autoria
do Prof. Jorge Rio Cardoso, para integrar o acervo da Biblioteca da EB 2/3 e Secundária Mães
d’Água;
- Proporcionar condições de aquecimento do almoço, por parte dos alunos que levam
comida de casa, através da aquisição de um micro-ondas a colocar no refeitório.
- Atividades direcionadas para os diversos graus de ensino:
J.I. da Falagueira –Peça de teatro;
Artur Bual – Visita à Aldeia Natal de Óbidos;
2º ciclo – Bailado Fada Oriana;
3º ciclo – Visita de estudo;
Secundário – Visita Academia Militar
4. Atividades de Colaboração Direta com a Escola
a) Dinamizar e coordenar uma Bolsa de Voluntários de apoio ao refeitório:
- Terças, quartas e quintas (Escola Sede);
- Pontualmente (J.I. e E.B 1);
b) Colaborar em atividades propostas pela escola:
- Jornal da Escola - notícias;
- Site Escola - notícias;

- Projeto Eco-Escolas, nomeadamente através da criação de Ecopontos;
- Visitas de estudo;
- Projeto TEIP;
- Aventura Saudável, entre outros.
5. Atividades de Caráter Social
a) Participar em atividades de solidariedade social promovidas pelo Agrupamento, ou pela
comunidade envolvente, nomeadamente a recolha de bens alimentares integrado no projeto “A
Solidariedade não é um desporto, mas pratica-se também na escola” ou de concertos solidários
impulsionados pelo Agrupamento.
6. Atividades de Caráter Financeiro
a) Desenvolver esforços junto de entidades diversas, no sentido de conseguir financiamentos ou
patrocínios que permitam o desenvolvimento e concretização das atividades propostas:
- Câmara Municipal da Amadora, através da candidatura ao PAMA;
- Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova;
- Comércio local;
- Comércio com expressão nacional,
- Santos populares.
b) Promover e cobrar, atempadamente, as quotas junto dos sócios.
Nota: O desenvolvimento e concretização destas actividades dependerão, em grande medida, da
capacidade de envolvimento dos Pais e EE.

A Presidente do Conselho Executivo
Amadora, 15 de outubro de 2016

