


 Comunicação,  divulgação de informação e interactividade 
 

 Segurança e controlo nas instalações e zonas limítrofes 
 

 Actividades socio culturais e ocupação de tempos livres 
 

 Acções de Apoio Social e Solidariedade 
 

 Espaço físico da Escola: aproveitamento e melhorias 
 

 Alimentação e Higiene 
 

 Apoio Financeiro e sustentabilidade 



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. 

 

2. 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. 

 

3. Criação de uma Horta Biológica, e plantação de algumas árvores de fruto, 

com  participação dos Docentes da área de Ciências da Natureza 

 

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. 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 extra-curriculares. 

 

6. Apoio à realização de eventos, tais como Garage Sale, Festas Temáticas, 

Actividades Desportivas, Visitas de Estudo, etc. Realização de concursos, 

com prémios patrocinados por empresas do Concelho  

 

7. 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 

 

8. 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. Melhoria na 

acessibilidade á aquisição da senhas, através da implementação de um 

sistema informático baseado em cartões magnéticos 



9. 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. 

 

10. Identificação de problemas estruturais da Escola, e ajuda na sua 

resolução, em conjunto com as Entidades responsáveis. 

 

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. 

 

12.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. 

 

13.Promover acções de apoio ás famílias mais carenciadas, através de um 

programa de recolha de Fundos/Alimentos com periodicidade a definir. 

 



14.Estudar a possibilidade da criação de um Coro Infantil, em conjunto com 

os  Docentes de Educação Musical. 

 

15.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 

 

16.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.  


