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ANTES DE MAIS… QUEM SOMOS?

▪ Mesa Assembleia Geral
– Nuno Trindade | Presidente

– Sandra Flores | 1.º Secretária 

– Carina Andrade | 2.º Secretária 

▪ Comissão Executiva
– Telma Peres | Presidente

– Susana Queirós | Vice-Presidente

– Raquel Mendes | Secretária

– Paula Guerreiro | Tesoureira

– Cláudia Costa | Vogal

– Carla Cabaço | Vogal

▪ Conselho Fiscal
– Luís Silvestre | Presidente

– Maria João Silva | Secretária

– Andreia Meneses | Vogal

Disponível em: http://www.apcondessa.pt/

http://www.apcondessa.pt/


QUAL A NOSSA MISSÃO?

▪ Fomentar a colaboração permanente entre alunos, corpo docente, funcionários e pais e encarregados de educação, 

com vista à efetiva participação de todos na tarefa educativa comum que lhes compete;

▪ Criar e manter as condições para a efetividade dessa participação

– Eleição Corpos Sociais AP

– Manter Pais e EE informados sobre a vida escolar 

– Criar meios de contacto

– Efetuar contactos com associações congéneres para programas de interesse comum 

– Apresentar aos órgãos de gestão da escola problemas da vida escolar

– Contribuir e fortalecer relações de boa convivência 

– Estimular e colaborar na realização de atividades recreativas, culturais e desportivas e de ocupação de tempos 

livres dos alunos (CAF)

– Intervir no sentido de promover o bom funcionamento da escola.

Fonte: http://www.apcondessa.pt/wp-content/uploads/2015/10/Estatutos.pdf

http://www.apcondessa.pt/wp-content/uploads/2015/10/Estatutos.pdf


OS NOSSOS OBJECTIVOS ESTÃO DEFINIDOS:

▪ REPRESENTAR: os pais e encarregados de educação da Escola Quinta da Condessa junto da Coordenação da Escola/Agrupamento, bem como junto de
todas as entidades e instituições com intervenção direta ou indireta no funcionamento da escola.

▪ INFORMAR: todas as atividades e ações escolares e extraescolares, bem como todo o trabalho desenvolvido pela APQC, através da atualização regular 
das suas plataformas de comunicação.

▪ COLABORAR: no desenvolvimento de um ensino de excelência, contribuindo e auxiliando em ações/atividades promovidas pela escola ou pela VI.

▪ APOIAR: e integrar de forma coordenada todas as ações/atividades promovidas pela escola, pela VI ou outras entidades relevantes.

▪ ACOMPANHAR: pais e encarregados de educação em todas as questões para as quais o apoio a APQC seja solicitado ou venha a ser necessário.

▪ ENVOLVER: de forma participativa e construtiva os pais e encarregados de educação em todas as atividades, em colaboração com a Escola ou promovidas 
pela VI, com o objetivo de promover uma escola aberta à comunidade, possibilitando o convívio fora da rotina escolar e reforçando a relação de 
proximidade entre escola/famílias.

▪ PARTICIPAR: em todas as atividades que sejam propostas pela escola e pelos seus parceiros, assim como representar os pais junto dos órgãos de decisão 

▪ PROMOVER: a ligação entre toda a comunidade educativa, sobretudo entre escola-pais-parceiros assim como as atividades desenvolvidas no plano de 
atividades anual e ainda informações genéricas mas relevantes para os pais e educandos.

▪ DESENVOLVER: atividades que estimulem a cooperação entre todos os envolvidos, assim como atividades – via parceria VI – que promovam o bem-estar 
e as melhorias do ambiente escolar.



E O PLANO ATIVIDADES TAMBÉM!

Plano Anual de Atividades para o ano letivo de 
2017/2018:

▪ Dia da Música (2 de outubro)

▪ Dia do animal (4/10)

▪ Dia da alimentação (16/10)

▪ Dia do pijama (20/11)

▪ Dia nacional Pessoa com deficiência (5/12)

▪ Final do 1.º período/festa de Natal - ida a um musical 
(12/12)

▪ Festa do livro (fevereiro)

▪ Carnaval (09/02)

▪ Experiências (antes do Natal e na Páscoa)

▪ Semana do agrupamento (maio)

▪ Dia da criança – jogos de água

▪ Festa Final de ano IDEIAS & 
SUGESTÕES



UMA AP DINÂMICA E PARTICIPATIVA

• Folheto apresentação AP

• Dinamização plataformas de 

comunicação (Site/ Facebook)

• Parceria/ Recolha Dia do Animal

• Apoio projeto alimentação “Uma fruta 

pela manhã para teres uma vida sã”

• Lanche Dia da música

• Participação e divulgação iniciativas 

CMO/ FAPODIVEL/  CONFAP

• Presença na eleição de representantes

AP no Conselho Municipal de Educação 

• Presentes Natal AP: Workshop culinária 

& “Vale Árvore” por sala



QUE APOSTA NUM PROJECTO DIFERENTE!

Apresentação do projeto com 

reunião de pais com presença 

e feedback muito positivos!



COM DIFERENES VALÊNCIAS

DIVULGAÇÃO PROJECTOS:

• AAAF

• CAF

• AEC



MAS COM ESPAÇO PARA A DIVERSÃO!

Halloween com grande 

adesão!



COM ATIVIDADES PARA E COM TODOS!

Interrupção letiva 1.º período:

• Dinamização da atividade com 

todos os alunos » Oficina de 

Biscoitos de Natal

• Programa de férias CAF/AAAF 

“Natal no Mundo” » Brunch de 

Natal



▪ 5 Oficinas Criativas nas últimas 5.ªs feiras de cada mês:
– Pais contadores de histórias » 25 janeiro
– Filosofia com Crianças » 22 fevereiro
– Jogo teatral » 22 março
– Corpos sonoros » 19 abril
– Pinturas Bizarras » 24 maio

▪ Comemoração S. Valentim » CAF aberto até às 23h (14/02)

▪ Semana das Artes » Tema sustentabilidade (21 a 23 março)

▪ Sarau Gímnico » Tema Cinema

▪ Semana dos Afetos » Oficinas Educação para a felicidade, mindfulness (14-18 maio)

▪ Dia da Família » Promoção de um piquenique no jardim da escola (15 maio)

E IDEIAS NÃO NOS FALTAM!



▪ Programas de férias  com atividades desportivas, artísticas e culturais:

– Férias Natal (18-30 dez; 1-3 jan)

– Carnaval (12 e 13 fev)

– Páscoa (26-29 mar; 2-6 abr)

– Verão (25-30 jun; 1-31 jul)

– Um por todos » 20 junho

MESMO PARA AS FÉRIAS!



▪ Em que é que consiste a ESCOLA AMIGA DAS CRIANÇAS? 

– Na emissão anual de um selo de qualidade, que tome em consideração um conjunto de critérios de avaliação distribuídos 

por seis categorias com áreas de avaliação que fogem aos rankings: 

1. a formação cívica » FILOSOFIA COM CRIANÇAS 

2. os espaços de recreio e de convívio » Projeto escola – Ed. Margarida

3. a alimentação, a higiene e o ambiente » “Uma fruta pela manhã para teres uma vida sã”

4. a segurança; 

5. o envolvimento da família e da comunidade educativa » PROJETO CRIANÇAS FELIZES/ Semana dos Afetos

6. os projetos extracurriculares que contribuam para que a escola seja mais e melhor escola » PROGRAMAS FÉRIAS

O período para o envio das ideias decorre de 20 de Novembro de 2017 a 23 de Março de 2018. A 10 de Maio de 2018 serão anunciadas as escolas distinguidas e, a 30 de Maio, 

apresentadas presencialmente as propostas para eleger o 1.º prémio ESCOLA AMIGA DAS CRIANÇAS, que será divulgado a 1 de Junho de 2018.

https://www.leyaeducacao.com/z_escola/i_337

COM TUDO PARA GANHAR O SELO:

https://www.leyaeducacao.com/z_escola/i_337


INFORMAÇÕES GERAIS

▪ Outros assuntos: 

– Pagamento quotas AP

– Vistoria SNS / Alerta Risco Saúde Pública » CMO e JF em articulação

– Pagamento refeições escolares » novo processo já em curso

– AP com representação em Conselho Geral Agrupamento (Nuno Trindade); Conselho 

Municipal de Educação CMO (EB Pontinha); FAPODIVEL (Luís Silvestre)

– Obra de substituição do chão das salas JI » OK formal tanto da CMO como Junta de 

Freguesia. Investimento integral AP na ordem dos 3 mil euros.



Agradecemos a vossa presença!

assocpais@gmail.com

mailto:assocpais@gmail.com

