
Miraflores, Março 2018 

Estimados Pais e Encarregados de Educação da EB de Miraflores, 
 
Vimos ao vosso encontro com o objetivo de dar a conhecer a todos as actividades que temos vindo 
a desenvolver, nem sempre visível, mas real, passando a dar-vos conta dos seguintes projetos e 
ações em curso.       
 
1. RELAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
Desde o início do mandato temos procurado fazer chegar à Direção do Agrupamento e à 
Coordenação do Estabelecimento as nossas preocupações, de modo a contribuir para melhorar as 
condições da nossa Escola e dos nossos Alunos. 
 
2. LIVRO DE FINAL DE CICLO 2017/18 ANUÁRIO - 4ºANO 
 
No seguimento do que fizemos no ano passado estamos a elaborar, em colaboração com a 
Coordenação do Estabelecimento e a Coordenação do 1º Ciclo, o Anuário do 4º Ano. 
Já foram disponibilizados os documentos para serem trabalhados pelos alunos e respectivos 
Professores Titulares para, após serem compilados, darem origem ao Anuário. 
Da experiência do ano anterior resultou um trabalho que ficará para a memória futura dos nossos 
alunos e, por essa razão, pedimos o empenho de todos os alunos e dos Professores envolvidos. 
Este documento será entregue na Festa de Final de Ano. 
 
 
3. FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO - 15 de JUNHO 
 
 Com data marcada para 15 de Junho de 2016, último dia de aulas para o 2º Ciclo, uma sexta-feira - 
a partir das 17h, teremos a nossa Festa da Escola organizada pela APEE com a colaboração da EB, 
dos Professores, Auxiliares e, especialmente, dos nossos Alunos. 
Esta Festa encerra o Ano lectivo do 5º Ano e é a despedida dos nossos alunos do 6º Ano, onde têm 
a última oportunidade de conviver em ambiente escolar com todos os colegas, professores e 
auxiliares que os acompanharam nos últimos anos.  
 
 
4. CONSTRUÇÃO DO TELHEIRO ENTRE O PORTÃO E O BLOCO PRINCIPAL 
 
O projecto está pronto e apresentado tendo colhido interesse das partes.  
A assessoria técnica por parte da Câmara Municipal de Oeiras está garantida, e agradecemos a 
disponibilidade desta, na pessoa do Vereador da Educação Emo. Sr. Dr. Pedro Patacho e à sua 
equipa, a prontidão e relevância que deram a este projecto. 
 
Por último gostaríamos de solicitar a vossa colaboração para nos ajudarem a concretizar 
estas acções. 
Esta APEE tem como única e exclusiva forma de financiamento as quotas dos Associados, 
donativos e patrocínios. 
Desafiamos os Pais e Encarregados de Educação a fazerem-se Associados, contribuindo 
desta forma (quota de 10€) para concretizarmos estes projectos, bem como, e não menos 
importante, passarem a ser elementos proactivos desta Associação que é de todos nós. 
Agradecemos o envolvimento de Todos. 
 
www.apee-ebimiraflores.weebly.com 
 
https://www.facebook.com/Apee.EbiMiraflores 
 
Algumas informações complementares sobre as nossas actividades estão nestas páginas.  
 
Com os melhores cumprimentos 
 
A Direcção. 

http://www.apee-ebimiraflores.weebly.com/
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