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

Relatório de Atividades
Ano letivo 2015-2016
Foi mais um ano em que se perspetivou o crescimento da Associação através de um maior
investimento no envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação e de toda a comunidade escolar
em ações que visaram contribuir para a melhoraria das condições – de segurança, ambientais,
educativas, de alimentação -, garantindo-se assim uma melhoria na capacidade de intervenção da
Associação.
O Plano Anual de Atividades traçado para o ano letivo 2015/2016 procurou concretizar estas
orientações num conjunto de propostas e iniciativas que foram desenvolvidas ao longo do ano
letivo.
1. Atividades de Representação e Interface
- Integração no Conselho Geral e presença nas 3 reuniões convocadas:
23/9/2015, 27/1/2016 e 27/4/2016, com a participação de 3 elementos;
- Representação da Associação de Pais e Encarregados de Educação em todos os eventos para que
foi convidada e que foram de manifesto interesse para a Comunidade Escolar:
20/11/2015 – Reunião das Escolas TEIP, a convite da Direção da Escola;
26/11/2015 – Reunião FAPCA subordinada ao tema “Ano letivo 2015/2016”, na Escola Secundária
da Amadora;
5/12/2015 – Participação no “Dia Internacional do voluntariado”, a convite da Divisão de Ação
Social da Câmara Municipal da Amadora, nos Recreios da Amadora;
15/01/2016 – Participação no aniversário da Escola e entrega de prémios de excelência;
23/2/2016 e 25/2/2016 – Participação nas entrevistas dos grupos de trabalho criados para a a
avaliação realizada pela Inspeção Feral de Educação;
5/5/2016 – Reunião FAPCA subordinada ao tema “Informar e Formar”, no Departamento de
Educação e Desenvolvimento Sociocultural.
- Representação dos pais e encarregados de educação de forma efetiva, efetuando a interligação
com as entidades relevantes para o processo educativo;
- Cooperação 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.
- Integração na Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas, que se iniciou no ano letivo
anterior, com a participação de 1 elemento da APEAEMA.
2. Atividades de Caráter Informativo
- Disponibilização dos conteúdos para o site da escola relativamente à divulgação das atividades
desenvolvidas pela Associação: Oferta de castanhas para o Magusto; Arranjo das mesas de PingPong; Oferta de mochilas; Sorteio para a poio à viagem de finalistas das turmas do 9º ano; e Oferta
de camisola do Benfica;

- A pedido da Profª responsável pelo Jornal da Escola foi escrita uma notícia divulgativa arranjo das
mesas de Ping-Pong, disponibilizada no Jornal da Escola de Janeiro de 2016;
- Foi entregue, pela Diretora de Turma do 7º3, as fichas de inscrição para a Sala de Estudo
impulsionada pela APEAEMA para esta turma;
- Tendo em vista a divulgação da Associação junto dos pais foram entregues, através dos Diretores
de Turma, convocatória para a Assembleia Geral, bem como fichas de inscrição para sócio, na 1ª
reunião com os Encarregados de Educação, na escola sede, na EB1 Artur Bual e no Jardim de
Infância.
3. Atividades de Caráter Associativo
- Tentou-se estimular a envolvência dos encarregados de educação nas atividades desenvolvidas
pela Associação através do desenvolvimento de iniciativas direcionadas a todos os graus de ensino
e desta forma direcionadas aos seus educandos;
- A angariação de sócios não correspondeu às espectativas, tendo-se apenas angariado 35 sócios,
menos 6 do que no ano letivo transato, tendo sido difícil manter, por um lado, um corpo ativo na
dinamização da Associação e, por outro, uma rede alargada de contactos entre Pais e EE;
- No que diz respeito à promoção de atividades de dinamização do espaço escolar direcionadas
para os encarregados de educação ou para os alunos, foi possível:
a) Oferecer, por altura de São Martinho e com o apoio da Junta de Freguesia da Falagueira-Venda
Nova, 30 Kg de castanhas aos alunos da EB1 Artur Bual e do J.I. da Falagueira, bem como apoio na
sua distribuição na Escola Sede;
b) Oferecer um saco com um pequeno lanche a todos os alunos do J.I. da Falagueira (85) no dia
17/12, da EB1 Artur Bual (188) e aos alunos da escola sede que almoçaram nesse dia na escola no
dia 18/12, com o apoio de diversas entidades nomeadamente, a Fábrica de bolos Vida Nova, a
Pastelaria Isabelinha, a Pastelaria Flôr de São Brás, a Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova e
de 6 sócios;
c) Oferta de cheque prenda da FNAC à aluna Carla Pedro, pelo seu empenho na Sala de Estudo, no
valor de 20€, na cerimónia de aniversário da Escola, realizada no dia 15/1 e que contou com o apoio
da Associação através da apresentação do grupo de dança Sankofa Black Gold;
d) Não se realizou o apoio ao desfile de Carnaval organizado pela Junta de Freguesia da FalagueiraVenda Nova, uma vez que não havia alunos da Escola Sede inscritos nesta iniciativa;
e) Oferta, entre 1 e 5 de fevereiro, com o apoio do Pingo Doce, de Mochilas e estojos a todos os
alunos do 1º ao 4º ano da EB1 Artur Bual, e mochilas às alunas do 5º e 6º ano da Escola Sede, bem
como no dia 1 de junho, de lancheiras para os alunos do J.I da Falagueira, num total de 329;
f) Oferta aos alunos do 9º ano, com o apoio da Fundação Benfica, de camisola autografada por
todos os jogadores do S.L. Benfica, para ajuda na concretização de verbas para a realização da
viagem de finalistas;
g) Realização, no dia 4/2 de Workshop, com o apoio da FAPCA, sobre Bullyng, destinados a todas as
escolas do Agrupamento e que contou com a presença de 15 pessoas;
i) Realização de contactos com a Companhia Nacional de Bailado para proporcionar, aos alunos do
2º ciclo, a apresentação do bailado ”Fada Oriana”, que por questões técnicas da sala e apesar de
estar agendada para o dia 10/3, não foi possível a sua concretização;
j) Marcação de visita à Academia Militar para 24 alunos da área de ciências do 12º e 11º anos, para
o dia 15/3, para proporcionar aos alunos da Escola conhecimento de outras saídas profissionais, no
entanto, devido às condições atmosféricas que se fizeram sentir nesse dia, não foi possível a sua
concretização.

4. Atividades de Colaboração Direta com a Escola
- Colaboração em diversas atividades propostas pela escola:
23/10/2015 – Apoio à visita de estudo, realizada à II Feira da Matemática, pelos alunos do 6º ano,
Museu de História Natural;
13/11/2015 – Participação no laço humano, no âmbito das comemorações do Dia da Bondade,
Escola Sede;
16/12/2015 – Apoio aos alunos da EB1 Artur Bual, nas iniciativas levadas a cabo na Escola Sede, no
âmbito do Natal, Escola Sede
25/2/2016 – No âmbito do projeto Eco-Escolas, foram entregues diversos materiais, como plásticos,
papéis, roupa usada e pequenos eletrodomésticos para os contentores existentes na escola;
16/03/2016 – Colaboração no projeto Aventura Saudável, através de 1 posto;
- Realização de Sala de Apoio ao Estudo para alunos do 7º3, entre 23 de novembro e 2 de maio,
com a participação de 7 alunos, que contou com o apoio do Banco Local de Voluntariado, através
da colaboração de 1 voluntário e 1 elemento da APEAEMA;
- Foi possível garantir o apoio ao refeitório da Escola EB2/3 e Secundária Mães d’Água, pela
colaboração de 3 elementos da Associação, às terças, quartas e quintas durante todo o ano letivo;
5. Atividades de Caráter Social
A colaboração da Associação neste âmbito deveu-se, essencialmente, a iniciativas promovidas pela
Escola, às quais se solicitou o apoio dos sócios:
Ao longo do ano - “A solidariedade não é um desporto, mas pratica-se também na escola”, através
da entrega de alimentos não perecíveis, no final de cada mês, para criação de cabazes e entrega às
famílias sinalizadas;
Ao longo do ano – Entrega ao projeto TEIP de vestuário usado para entrega às famílias sinalizadas;
15/12/2015 – Aquisição de convites para o concerto solidário a cargo da banda The Crossovers e
entrega de bens alimentares;
10/3/2016 - Espetáculo Musical Solidário, com a entrega de bens alimentares;
19/05/2016 - Participação na semana Intercultural organizada pelo TEIP, através de 1 banca e da
oferta de caldo verde, pastéis de nata, pastéis de bacalhau e mousse para venda, cujas verbas
reverteram para este projeto;
6. Ações de Melhoria da Escola
- Uma vez que não foram identificadas situações de consumo e entrada de drogas no recinto
escolar, ou outras questões de agressões ou furtos que necessitassem da intervenção da APEAEMA,
não foram feitas diligências junto da Direção do Agrupamento;
- Recuperação das mesas de ping-pong, que se encontram no exterior do Pavilhão Desportivo,
devido a atos de vandalismo infligidos pelos alunos, esta iniciativa foi realizada em 2 fases
(28/11/2105 e 23/08/2016).
7. Atividades de Caráter Financeiro
Foi solicitado apoio à Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova para:
- a oferta de castanhas às 3 escolas do Agrupamento;
- a oferta de sumos para a composição de um lanche natalício a oferecer aos alunos do
Agrupamento;

- o apoio de verba para a realização da atividade regular da APEAEMA (não obtivemos apoio);
Solicitou-se, a 25 empresas o apoio para a iniciativa programada para o Natal, tendo recebido a
colaboração de 4: a Fábrica Vida Nova, a Pastelaria de São Brás, a Pastelaria Isabelinha e a
Pastelaria Joaninha com bolos secos;
O Pingo Doce, no seguimento do pedido de apoio para o Natal, ofereceu mochilas, lancheiras e
estojos;
Quanto à cobrança de quotas, dos 35 sócios inscritos, todos procederam ao seu pagamento;
A Associação candidatou-se, pela primeira vez, após a sua reativação, ao PAMA, ao qual obteve a
totalidade de apoio disponibilizado pela Câmara Municipal da Amadora, isto é 50% do valor das
despesas previstas.

A Presidente do Conselho Executivo

Amadora, 1 de outubro de 2016

