
ASSEMBLEIA GERAL
APEE Quinda da Condessa

EB Quinta da Condessa

14 de junho de 2018



Objetivos da reunião

1. O papel da Associação de Pais (AP) na escola

2. Resumo das atividades desenvolvidas ao longo do ano

3. Balanço final de ano

4. Obras na Escola

5. Relatório de contas para encerramento do ano letivo

6. Informações gerais – sugestões e outras questões 

7. Eleição dos Corpos Sociais para próximo ano letivo 



O papel da Associação de Pais na escola

REPRESENTAR

INFORMAR COLABORAR

APOIAR ACOMPANHAR

ENVOLVER
PARTICIPAR

PROMOVER
DESENVOLVER



Resumo das atividades desenvolvidas

Atividades da Escola

• Dias comemorativos: Música; Animal; 
Pessoas com deficiência; Alimentação; Dia do 
Pijama; Dia da Criança

• Visitas de Estudo e passeios: Musical 
La Féria; Tapada de Mafra; Lisboa; PSP

• Semana do Agrupamento – Pontinha de 
Talentos; trabalhos na exposição; DVD 
Musical;

• Outros: Experiências cientificas; Feira do 
Livro

Atividades AECs, AAAF e CAF

• Projeto Crianças Felizes: apresentação 
arranque ano;

• Para as Famílias: Oficinas Criativas; 
Piquenique da Família

• Eventos: Baile Halloween; Semana dos Afetos; 
Participação Sarau Gímnico – AEC Ginástica 
acrobática

• Programas Férias: Natal no Mundo; Noite dos 
Namorados; A quinta das invenções; 
Verão/Praia



Resumo das atividades desenvolvidas

• Participação ativa da AP em diversas atividades:

• Parceria/ Recolha Dia do Animal no Intermarché

• Apoio ao projeto “Uma fruta pela manhã para teres uma vida sã”

• Lanche para Dia da Música

• Apoio na dinamização das atividades para as Famílias – Baile; Oficinas; Correio dos Afetos; Piquenique

• Presente de Natal – workshop culinária bolachas de natal + “Vale Árvore” por sala

• Agenda mensal – AQUI ACONTECE

• Ovos para a atividade da Páscoa (experiências)

• Dia da Criança – almoço pizzas

• Prémio Um por Todos – Mafra (piscinas, piquenique, escola de trânsito)

• Reforço inventário colheres refeitório

• Substituição do chão das salas do Jardim de Infância



Resumo das atividades desenvolvidas

Conquista do Selo:

YouTube: Crianças Felizes EB Quinta da Condessa

https://www.youtube.com/watch?v=3oAQZ0Kb8Hk&t=14s


Balanço final de ano

Queremos repetir:

• Projeto integrado (AEC/AAAF/CAF)

• Sentido de cooperação 

• Envolvência e partilha 

• Selo Escola Amiga da Criança

Queremos melhorar:

• Oferta/ programas

• Resposta efetiva programas estruturais

• Logística e gestão espaços

• Participação e feedback dos pais/EE



Obras na Escola

• Reunião com entidades competentes para resposta aos problemas da escola: 
- Limpeza mais regular da linha de água contígua à escola bem como corte da vegetação ali existente;

- Desratizações no exterior e interior do espaço escola com maior regularidade;

- Cozinha - Intervenção para alteração do circuito de alimentos e louça suja;

- Substituição de chuveiros existentes nos WC do r/c por sanitários;

- Colocação de guarda no varandim do 1.º piso por questões de segurança dos alunos;

- Cobertura do ringue exterior existente;

- Substituição do pavimento do ringue por outro menos abrasivo;

- Substituição ou reparação do piso e brinquedo de 1.º ciclo existente;

- Reforço/substituição do pavimento de acesso por carros de descarga de bens ao estabelecimento de ensino;

- Reposição de rede junto ao ringue retirada por motivos de segurança pela UF de Pontinha/Famões;

- Substituir/reparar sistema de estores em lâminas existentes nas salas de aula;

- Substituir detores de incêndio existentes por emissões elevadas de radioatividade;

- Colocação de Telheiro Exterior para aumento de espaço coberto no logradouro;

- Colocação de Relva no espaço exterior;

Fonte: Memorando recebido pelo Chefe de Divisão de Educação da CMO, após reunião na escola promovida pela AP no dia 6 de março de 2018

TOP   

PRIORIDADES



A cargo da 

AP

Obras na Escola » impactos 

• Reunião com entidades competentes para resposta aos problemas da escola:

- Cozinha - Intervenção para alteração do circuito de alimentos e louça suja;

- Substituição de chuveiros existentes nos WC do r/c por sanitários;

- Substituição do chão das salas do Jardim de Infância

Já em 

JULHO

PROGRAMA DE FÉRIAS DE VERÃO A 

REALIZAR-SE NA EB DA PONTINHA

A cargo da 

CMO



Relatório de contas

• Apoios AP » Escola representam mais de metade do total das despesas

54%

25%

15%

6%

Alocação verbas AP – 2017/2018

Apoios logísticos Escola

Apoio atividades CAF

Atividades Todos Alunos

Outras despesas



Informações gerais

• Quotas AP – 12€/ano

• Nova Ficha de Sócio

• Obrigatória para inscritos nas AAAF/CAF 

• Recomendada a todos os pais/encarregados de educação

• Pagamento preferencial em numerário, mas possível também através de transferência bancária

• Inscrições próximo ano letivo:

• Datas: de 15 a 30 Junho

• Pagamentos VI:

• renovação no ato da inscrição: 15€/ novas inscrições 25€

• Mensalidade de setembro: até 08 julho 

• Mensalidades de Junho e Julho pagas entre os meses de setembro - fevereiro 



Sugestões e outras questões

• Atividades a avaliar para próximo ano:

• Clube de leitura para dinamização da biblioteca (CAF/AAAF)

• 2.ª Edição do Piquenique da Família (15 de maio – Dia Internacional da Família)

• 1 Workshop por período para todos os alunos (ex. filosofia com crianças; culinária; yoga)

• Atividades extracurriculares com respostas muito concretas (ex. terapia da fala)

• Pintura do muro exterior da escola (enquadrada na semana das artes ou Dia da criança)

• Outras ideias e/ou questões!



Eleição Corpos Sociais ano letivo 2018/2019

MESA ASSEMBLEIA 
GERAL #3

• Presidente:

• 1.º Secretário:

• 2.º Secretário:

COMISSÃO 
EXECUTIVA #6

• Presidente:

• Vice-Presidente:

• Secretário:

• Tesoureira:

• Vogal:

• Vogal: 

CONSELHO     
FISCAL #3

• Presidente:

• Secretário:

• Vogal: 



AGRADECEMOS A VOSSA PRESENÇA!

Contactos: 

E-mail: assocpais@gmail.com | telma.peres.ap@gmail.com

Site: http://www.apcondessa.pt/

Página Facebook: https://www.facebook.com/apee.quintadacondessa/
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