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AP – Quem somos

MESA 
ASSEMBLEIA

• Presidente: Isabel 
Velez

• 1.º Secretário: Sandra 
Flores

• 2.º Secretário: Joana 
Gaspar

COMISSÃO 
EXECUTIVA

• Presidente: Telma 
Peres

• Vice-Presidente: 
Cláudia Costa

• Secretário: Raquel 
Mendes

• Tesoureira: Paula 
Guerreiro

• Vogal: Susana Queirós

• Vogal: Anabela Rebelo

CONSELHO 
FISCAL 

• Presidente: Luís Vila 
Nova

• Secretário: Cristina 
Silva

• Vogal: Andreia 
Meneses

• Vogal: Pedro Ordonho



Representar Informar Colaborar

Apoiar Acompanhar Envolver

Participar Promover Desenvolver 

O papel da AP na Escola

• Principais objetivos:

• Com participação ativa:

✓ Selo Escola Amiga da Criança – projeto em parceria com VI

✓ Oferta de 25 tablets com capas proteção 

✓ Plano Anual de Atividades – projeto AP “Os Valores da Condessa”

✓ Projeto da Flexibilidade Curricular – Conselho Geral

✓ Conselho Municipal da Educação/ FAPODIVEL

✓ Alterações processo Refeições (férias verão)

✓ Intervenções da CMO – prolongamento telheiro, guarda-proteção 

1.º piso, reforço wireless/ internet, cadeira elétrica acesso telheiro

✓ Manutenção JF – pintura muro exterior, reforço chapas exteriores 

– linha de água



Plano de Atividades 2019/2020 



Plano de atividades – 1.º semestre 

✓Movimento “Somos Todos Condessa 
– À procura dos Valores da Condessa”

✓Parceria de gestão CAF/AAAF/AECs –
Verbos inúmeros 

✓Agenda AQUI ACONTECE

✓Projeto “UM POR TODOS”/ VI

✓Feira das Ciências – Livros como 
presente de Natal

✓Apoio “Pais Natais Solidários” – AP 
António Gedeão 

✓Ciclo de Conferências FAPODIVEL



(Plano de) Atividades – 2.º semestre
• Projeto AP “Os valores da Condessa”

• Atividades & iniciativas 

➢ Apoio na gestão da pandemia COVID19 

➢ Formatação e preparação dos Magalhães  Ensino 

@Distância

➢ Dia da Família – 15 Maio @zoom » Retratos

➢ Dia da Criança– 1  Junho @zoom » Fantoches

➢ Oferta de 2 dispensadores álcool gel com pedal

▪ Balanço AAAF

▪ Apresentação final de ano TIMELINE 

▪ Plano Abertura CAF 



Relatório de Contas 2019/2020

72%

17%

11%

0,3%

Despesas

Tablets Actividades/Eventos Escola

Despesas Várias escola Despesas Bancárias

53%

47%

RECEITAS

Contrapartidas Quotas

Saldo actual 19-06-2020 1 766,22 €       

Banco 1 422,42 €       

Caixa 343,80 €          



RESULTADOS
Questionário Balanço de Ano – 57 respostas



Comentários: 

▪ Uma escola com uma excelente oferta formativa e com profissionais 
humanos e preocupados com o desenvolvimento harmonioso dos nossos 
filhos.

▪ Maior comunicação entre pais e professores e a coordenação da escola 
deveria ser mais atenta aos problemas em geral

▪ Escola segura e que se preocupa com os alunos e suas famílias; Corpo
docente estável, muito profissional e dedicado;

▪ A professora excelente

▪ Onde sei que o meu Educando fica seguro e é acarinhado

▪ Estou satisfeita, com o ambiente no geral, com os professores

▪ É uma escola no qual sinto confiança

De forma Global, qual o NÍVEL DE SATISFAÇÃO com a 

Escola Quinta da Condessa?



Comentários: 

▪ Boa colaboração de associação

▪ Muito preocupada, dinâmica e focada em conseguir o melhor para as
crianças

▪ São já raras as escolas com AP fortes, a da nossa escola mostra o quanto
continua a fazer sentido existirem AP que se movam pelos interesses da
escola/ comunidade educativa

▪ Apesar de estar a pouco tempo , acredito que é muito bom

▪ Muita vontade e fizeram um muito bom trabalho

▪ Nunca houve contacto da associação de pais. Só tive conhecimento da sua
existência depois de enviarem os flyers para casa

▪ A associação de pais apoia, participa e implementa diversos projetos em
prol da melhoria da escola e do ensino

▪ Associação ativa e preocupada com as necessidades da nossa escola

▪ É importante para que possamos ter conhecimento do que se passa

De forma Geral, como avalia o PAPEL DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS na nossa Escola?



Comentários: 

▪ Muito dinâmica e com uma oferta excelente

▪ Incapacidade de adaptação à realidade de uma escola pública; Muito pouca 
flexibilidade na resolução de problemas com os pais; Ingerência da parte 
burocrática com os pais

▪ Não sei ATL pois não tem mas atividades extra curriculares são boas na educação
física mas deviam investir mais na musica

▪ Nunca consegui perceber como é que uma escola pública tem um ATL privado com 
valores mensais extremamente altos

▪ As atividades extracurriculares implementadas na escola são interessantes e de um 
modo geral têm sido bem asseguradas.

▪ Demasiada rotatividade de monitores, falta de comunicação com os pais

▪ O CAF deveria dar apoio aos pais quando à greves. Porque o dia está pago, e não 
assumem esses dias, no qual também não fazem desconto por não terem assumido

▪ Insatisfeito quanto à mudança de monitores e falta de estabilidade, a falta de 
entendimento no que respeita à gestão e administração da empresa, pouca 
comunicação aos pais

▪ Forma como foi abordada a questão de pagamentos em tempos difíceis, como 
temos passado, bem como a forma de comunicação pouco clara e objetiva face à 
mesma situação.

A AP tem protocolos para a gestão do AAAF, CAF e AEC’s.

Qual o seu NÍVEL DE SATISFAÇÃO quanto à EMPRESA GESTORA DESTAS ATIVIDADES na nossa escola?



Indique por favor os principais pontos fortes/ de melhoria que associa à 
nossa escola? (de forma geral ou em áreas específicas)

Pontos FORTES

• Qualidade dos profissionais em geral

• Excelente oferta formativa

• Profissionalismo/ empenho

• Interação família/escola

• Segurança/ atenção/ confiança

• Espaço exterior/ instalações 

• Organização/ proximidade

• Bom ambiente

• Existência de CAF na escola e em protocolo com a AP 

• Associação de pais ativa

• Atividades extra curriculares

• Crianças em primeiro lugar

Pontos de MELHORIA

• Refeitório/ qualidade comida/ alimentação 

• Disponibilização produtos de higienização nas casas de banho

• Outra gestão do AAf e do caf

• CAF deveria melhor, horários regidos para ir buscar os nossos filhos, 
apresentar as pessoas novas que entram no CAF aos pais e muita falta 
de comunicação.

• Atividades AAAF e CAF; atividades e programas de férias

• Manutenção - obras de renovação & melhoria (interior e exterior); 
Áreas de lazer

• Poucos espaços cobertos para práticas desportivas ou recreio em 
tempo de chuva

• Maior vigilância no recreio e casas de banho

• Comunicação com direção do agrupamento/ funcionamento 
secretaria



Pensando no próximo ano letivo, e considerando o impacto da 
pandemia COVID-19, qual o nível de preocupação quanto às áreas:

82%

81%

77%

77%

75%

71%

66%

65%

58%

47%

Gestão do espaço escolar Interior

Calendário escolar

Atividades de Apoio à Família CAF/ AAAF

Gestão do espaço escolar Exterior

Conteúdos programáticos

Avaliação curricular

Visitas de estudo

Programas de Férias

Comunicação Escola/ Agrupamento

Iniciativas dirigidas aos pais

Extremamente/ Muito Preocupado



Para terminar, pedimos que nos deixe comentários/ 
sugestões que considere pertinentes.

• Os apoios deviam melhor por exemplo depois das aulas vídeo chamada os professores deviam criar um grupo de apoio para os alunos 
tirarem as duvidas ou fazer trabalhos não precisando ser o professor que da aulas todos os dias.

• Acho que a gestão do AAf e CAf não funciona bem e não é de agora a muito tempo que estou insatisfeito com a gestão como tudo funciona 
merecíamos pais puder escolher entre outras opções desde visitas de estudo caríssimas a praia nem se fala, e mudam de hábitos às crianças de um dia 
para outro já para não falar que mudam constantemente de monitor dando instabilidade as crianças

• Maior vigilância nos intervalos, maior a comunicação com os país principalmente em relação ao CAF, apresentação dos funcionários do CAF 
aos pais, ser permito às crianças saírem a qualquer hora depois das 15h30, maior vigilância durante as refeições

• A escola reagiu de forma eficaz e determinada perante a situação imprevista da pandemia, com preocupação em chegar a todos os 
alunos.

• Por favor procurem outra empresa para o ATL. (…) A decisão de continuarem a cobrar mensalidades durante o estado de emergência face à 
situação de pandemia foi de uma falta de respeito enorme para connosco.

• Creio que todos os pais façam isso , mas seria importante que cada pai esclareça com seus filhos a importância do uso da máscara e do 
álcool gel , pois com a volta as aulas presenciais vão ter que ser eles ( crianças) que vão ter que se cuidar na escola.

• Agradeço à associação de pais todo o trabalho que tem realizado e desejo que continuem o esforço para que a escola seja a melhor 
possível.

• Sugiro que exista uma preocupação maior no próximo ano letivo quanto à escolha da empresa gestora de Caf aaaf e aecs, para que se possa conseguir 
chegar a todos os desafios inerentes ao próximo ano de uma forma correta e justa para pais e alunos



PROPOSTAS 2020-2021
Parceria AP – Gestão CAF, AAAF, AECs



EBQC PROPOSTAS PARCERIA AECs/ CAF/ AAAF 2020-2021



EBQC PROPOSTAS PARCERIA AECs/ CAF/ AAAF 2020-2021



AP – Equipa para 2020-2021

MESA 
ASSEMBLEIA

• Presidente: Isabel 
Velez

• 1.º Secretário: Sandra 
Flores

• 2.º Secretário: Lúcia 
Carrilho

COMISSÃO 
EXECUTIVA

• Presidente: Telma 
Peres

• Vice-Presidente: 
Joana Gaspar

• Secretário: Raquel 
Mendes

• Tesoureira: Paula 
Guerreiro

• Vogal: Anabela Rebelo

• Vogal: Isabel Correia

CONSELHO 
FISCAL 

• Presidente: Luís Vila 
Nova

• Secretário: Pedro 
Ordonho

• Vogal: Andreia 
Meneses

• Vogal: Luísa Gil



Outros assuntos 
• Atualização BD AP (sócios e não sócios)

• Proposta Kit Boas Vindas 2020-2021
• Equipa: Máscaras laváveis certificadas

• T-shirt/ bata para permanecer na escola

• Partilha & Sugestões


