
 
 



 
1. Discussão e votação do relatório anual de actividades e contas da gerência, 

submetidos a esta Assembleia Geral pelo Conselho Executivo 
 

2. Eleição de um elemento para representação da APEE – EBI MIRAFLORES, no 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Miraflores, de entre os pais e 
encarregados de educação dos alunos inscritos na EBI Miraflores…” 
 

3. Discussão e votação do montante da quota a fixar para o ano seguinte sob proposta 
do Conselho Directivo 
 

4. Votar a data de realização da  eleição dos órgãos sociais da APEE, assim como os 
respectivos horários de funcionamento das urnas eleitorais 
 

5. Outros assuntos 
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1. Informação e Comunicação 
 

2. Eventos Desportivos, Culturais e Pedagógicos 
 

3. Infra-estruturas e Segurança 
 

4. Apoio Social e Solidariedade 
 

5. Representação Institucional 
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1. Informação e Comunicação 
 

 Criação de um novo Site, endereço de E-mail, Blogue e Facebook 

 Divulgação de eventos com ou sem a participação da APEE, alguns sem qualquer custo 

 Mailing list com todos os endereços de e-mail  dos Associados, Pais e Encarregados de Educação da EBI 

(com a colaboração da Direcção da EBI que facultou os referidos dados) 

 Aumento do nº de associados da APEE  

 Congruência do logotipo da APEE com a denominação actual 

 Aprovação dos novos estatutos e respectivos actos formais para a sua legalização 

 Emissão de comprovativos de pagamento de quotas e respectivo envio via e-mail 

 Interacção permanente com os responsáveis de comunicação da  EBI/ESM para permitir uma constante 

actualização do site
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2.  Eventos Desportivos, Culturais e Pedagógicos 
 

a) Eventos Desportivos 

 Apoio ao corta mato realizado a 08-01-2013 em que participaram os alunos do 2º ciclo da 

EBI, com oferta de água e fruta,  assim como na logística para viabilizar o evento. 
 

 Cobertura fotográfica do evento, com oferta do trabalho à Direcção da EBI e da ESM, e 

publicação de vários trabalhos nos dois sites 

 

b) Eventos culturais e pedagógicos 

 Estreita colaboração com a Biblioteca da EBI, na promoção e divulgação das suas 

actividades 
 

  Duas participações no Mercadinho de Talentos que se realiza no CCB 
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3. Infra-estruturas e Segurança 
 

a)  Infra – Estruturas 

 Limpeza do telhado, desentupimento de ralos, reparação de pequenas fissuras 

 Reparação dos estores , instalação eléctrica (cablagem, calhas técnicas, balastros, 

lâmpadas) 

 Reparação do equipamento áudio da Biblioteca 

 Reparações nos WC’s (fechos, torneiras, aquisição e instalação de dispensadores para o 

papel higiénico)  

 Levantamento das necessidades de intervenção nas Instalações (ver anexo) 
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3. Infra-estruturas e Segurança 
 
 

b) Segurança 

 Controlo de acessos instalados e a funcionar conforme previsto. 

 Este sistema permite aos Pais e EEs, a consulta sobre informação relativa aos 

horários, (faltas, atrasos, passagens no portão), e à marcação das refeições e 

visualização da utilização do cartão.  

 

4. Apoio Social e Solidariedade 
 

• Divulgação e apoio na Campanha ”Ser Solidário- Um Natal com Sorrisos 
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5. Representação Institucional 
 

• Apresentação da Direcção da APEE e do Plano de Actividades  à direção da escola no dia 19 /11/2012 
(após eleição realizada a 5/11/2012) 
 

• Participação nas reuniões do Conselho Geral 
 

• Interacção com a Coordenação da EBI e Direcção do Agrupamento de Miraflores 
 

• Reunião com a Junta de Freguesia de Algés no sentido de averiguar disponibilidade de verbas para 
intervenções na EBI 
 

• Visita dos candidatos autárquicos á EBI 
 

• Participação em reuniões da FAPCO 
 

• Interacções com a DRELVT, Camara de Oeiras, Junta de Freguesia Algés 
 

• Participação no encontro subordinado ao tema “ A educação em Oeiras”,promovido pela 

FAPCO  
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• Espeleologia “ À Descoberta das Grutas” 
 

• Banco de Livros Escolares 
 

• “Encontro com as escritoras Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães”, dirigido aos alunos do 1º 
ciclo 
 

•  CTL - Realização de questionário os Pais e EEs, no sentido de avaliar o nº de alunos que 
eventualmente poderiam vir a usufruir desta facilidade, assim como os custos a suportar 
 

• Horta Biológica (obrigatória a apresentação de um projecto recentemente requerido pela 
Direcção da EBI) 
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• Propostas de Workshops, tendo os Pais e EEs como público alvo 
 

• Angariação de patrocínios para prémios não monetários, a serem distribuídos aos alunos 
elegíveis para o Quadro de Mérito 
 

• Contactos com a Escola de Música Nossa Sr.ª do Cabo e com o Grupo “Os Violinhos”, para 
viabilização de protocolo entre a EBI e ambas as Instituições 
 

• Viagem de finalistas do 6º ano 
 

• Divulgação de iniciativas culturais e/ou recreativas da responsabilidade de outras instituições 
(tendencialmente gratuitas) 
 

• Festa final de ano lectivo 
• Bar 
• Garage Sale 
• Apoio Biblioteca 
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Nº Acções Desenvolvidas/a desenvolver Status Actual 

1 

 Comunicação e divulgação da APEE, através de uma Newsletter mensal, emitida via e-mail e    
disponibilizada on site, promovendo o contacto e a participação de todos os Pais e Encarregados 
de Educação na vida Escolar, criando um espirito de associativismo, essencial para a 
concretização dos objectivos a que nos propomos. 
 
Face á dinamização constante do site , blogue e facebook, suprimiu-se a  necessidade da 
Newsletter 

  

2 

Realização de Inquéritos aos Pais e Encarregados de Educação, de forma a efectuar a 
monitorização de necessidades e falhas identificadas nas actividades escolares e de apoio ao 
estudo. 

  

3 

Melhoria dos espaços físicos da Escola, com optimização das zonas de lazer, com a realização de 
Inquérito aos alunos e encarregados de educação, para obtenção de informação sobre as 
expectativas e pretensões dos mesmos, de forma a dirigir os esforços para a concretização 
dessas mesmas expectativas. Identificação junto da Direcção da Escola, quais as necessidades 
existentes e definição de prioridades de actuação. Alteração da zona de guarda dos caixotes do 
lixo ou construção de  local reservado fora do alcance das crianças e da vista  publica. 

  

1. Informação e Comunicação 
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Nº Acções Desenvolvidas/a desenvolver Status Actual 

4 
Apoio ao Desporto Escolar, através de disponibilização de transporte escolar para programas Inter-
Escolas, assim como a organização interna de torneios, envolvendo se possível, Alunos, Pais e 
Encarregados de Educação e Professores, potenciando a comunicação e a interacção entre todos. 

  

5 
Apoio à realização de eventos, tais como Garage Sale, Festas Temáticas, Actividades Desportivas, Visitas 
de Estudo, etc. 

  

6 
Organização de Palestras e Workshops, sobre temas da actualidade, com a participação de Oradores 
convidados, quer destinados a Alunos, quer a Pais e Encarregados de Educação (ver integração com 
acção nº 16) 

  

7 
Criação de uma Horta Biológica, e plantação de algumas árvores de fruto, com  participação dos 
Docentes da área de Ciências da Natureza (obrigatória a apresentação de um projecto de acordo com 
solicitação da EBI) 

  

8 
Divulgação e criação de incentivos anuais  para os alunos que integrem o Quadro de Mérito, de acordo 
com regras a definir juntamente com a Direcção da Escola.  

  

9 
Estudar a possibilidade da criação de um Coro Infantil, em conjunto com os  Docentes de Educação 
Musical. 

  

2. Eventos Desportivos, Culturais e Pedagógicos 
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Nº Acções Desenvolvidas/a desenvolver Status Actual 

10 

 Orçamentação de sistema de controlo de acessos, através de tecnologia Contactless, á semelhança do que existe 
em outras Escolas do Concelho, aumentando a segurança quer nas entradas, quer nas saídas da Escola. Utilização 
dos cartões de acesso para melhoria na acessibilidade á aquisição da senhas, através da implementação de um 
sistema informático baseado em cartões magnéticos 

  

11 
 Promover campanhas de sensibilização rodoviária aos automobilistas (muitos deles, Pais e Encarregados de  
Educação), que circulam em alta velocidade na Avenida Jaime Cortesão junto ás passadeiras pedonais. Contacto 
com o ACP para apoio a acções de formação no âmbito da prevenção  rodoviária 

  

12 
Assegurar o cumprimento das normas regulamentares de alimentação na Escola, zelando pela qualidade e 
correcta distribuição em termos de quantidade da comida, que compõem as actuais refeições.  

  

13 
 Melhoria na acessibilidade á aquisição da senhas, através da disponibilização de meios alternativos de aquisição 
e interligação com o fornecedor de catering, libertando recursos humanos e diminuindo o tempo perdido pelos 
alunos e Pais (resovido com o cartão de acesso e marcação de refeições) 

  

3. Infra-Estruturas e Segurança 
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Nº Acções Desenvolvidas/a desenvolver Status Actual 

14 
   Apresentação de um projecto para a criação de um CTL (Centro de Tempos Livres), adequado ás necessidades 
da Escola e dos alunos, nomeadamente para os que necessitam de acompanhamento após o horário escolar, 
quer no que diz respeito ao Estudo, quer para a pratica de actividades extracurriculares. 

  

15 
Dinamização do Banco de Livros, com o objectivo de promoção da reutilização de livros usados, evitando custos 
desnecessários e permitindo uma utilização racional os manuais escolares. 

  

16 
Colaboração com a biblioteca ao nível da dinamização de actividades da nossa iniciativa (p.e. palestras e sessões 
de leitura com escritores/jornalistas ou encarregados de educação que se mostrem disponíveis para o efeito) e 
apoiar a coordenadora da biblioteca nos eventos que constam do plano de actividades da biblioteca 

17 
  Promover acções de apoio ás famílias mais carenciadas, através de um programa de recolha de 
Fundos/Alimentos com periodicidade a definir. 

  

4. Apoio Social e Solidariedade 
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CAF – UMA REALIDADE EM 60 DIAS!!! 

19-7-2013 

 

 

 

14-8-2013 

 

 

 

 

21-8-2013 

 

 

 

16-9-2013 

Informação da deliberação de atribuição da gestão das AECs e do 

CAF á APEE da EBI Miraflores 

 

 

Entregue toda a documentação necessária relativa às atividades de 

enriquecimento curricular (AEC) foi entregue no Ministério da 

Educação 

 

 

Foi assinado o protocolo relativo à componente de apoio à família  

 

 

 

Inicio de actividade do CAF 

15 



NOTAS INFORMATIVAS 
 

1. A validade do pagamento da quota é anual ,correspondendo ao ano letivo (setembro a junho)  
 

2. O direito ao voto nas assembleias da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI 
Miraflores, bem como o voto e candidatura aos seus órgãos sociais, está condicionada a ter a 
quota válida, e  o educando estar matriculado no ano letivo correspondente, na EBI Miraflores. 
 

3. Votação para a eleição dos órgãos sociais da APEE EBI Miraflores com data proposta pelo actual 
Conselho Directivo para 15/11/2013 (data limite mediante os Estatutos), com realização da 
assembleia eleitoral. 
 

4. Prazo limite para apresentação de listas candidatas com o minino de 11 elementos aos órgãos 
sociais da APEE- EBI Miraflores será o dia 31-10-2013  (10 dias uteis antes da data proposta para 
o ato eleitoral). 
 

5. O caderno eleitoral estará elaborado/fechado até ao dia 06-11-2013 (7 dias uteis até ao ato 
eleitoral). A partir dessa data os novos associados da APEE, não poderão exercer o direito ao 
voto na eleição a realizar na data proposta de 15-11-2013. 
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Rubricas Debito Credito

Alimentação/Águas 54.20 €-                    

Chaves 4.50 €-                      

Comparticipações(viagem finalistas) 1,679.80 €         

Comunicações 220.46 €-                  

Correio 2.11 €-                      

Donativos (biblioteca) 77.35 €-                    

Economato 165.05 €-                  

Festa Fim Ano Lectivo 2012_2013 572.61 €             

Impressos/Pag Estado 75.00 €-                    

Material Reparação 807.19 €-                  

Quotas 2013_2014 975.00 €             

Quotas 2102_2013 390.00 €             

Quotas APEE 20.00 €-                    

Receitas Seguro CAF 688.00 €             

Seguros CAF 576.40 €-                  

Transportes e deslocações 392.17 €-                  

Viagem Finalistas 6º ano 2012/2013 1,409.80 €-              

Grand Total 3,804.23 €-              4,305.41 €         

Saldo actividades 501.18 €             

Saldo em Banco 1,349.32 €         

Caixa 80.00 €               

TOTAL 1,930.50 €         
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