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INTRODUÇÃO

Ao  abrigo  do  Artº  15º  dos  Estatutos  da  Associação  de  Pais  e  Encarregados  de

Educação da Escola Secundaria Fernando Namora  (doravante designada por  APFN),

constituída em 10 de Fevereiro de 2017 vem a direção da APFN submeter à apreciação

do  Conselho  Fiscal  e  à  aprovação  da  Assembleia  Geral  o  presente  Relatório  de

Atividades e Contas relativo ao ano letivo 2017/2018.

No  ano  letivo  em  apreciação,  um  dos  objetivos  principais  da  APFN  no  seio  da

comunidade educativa da ESFN, foi o de consolidar a atividade da Associação de Pais

junto dos diferentes intervenientes da comunidade escolar,  potenciando o respeito

recíproco  e  tendo  foco  no  sucesso  dos  alunos  na  sua  plenitude,  assim  como  a

valorização de toda a comunidade.  A Associação de Pais exerce de forma voluntária,

uma cidadania ativa e consciente.

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundaria Fernando Namora – APFN 
NIF:  514282282  Avenida Ruy Luis Gomes, 2650 - 197 Encosta do Sol                                     3



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Ano letivo 2017/2018

 Descrevemos algumas das ações concretizadas nas vertentes Pedagógicas e Sociais:

 Integração de 2 elementos no Conselho Geral: esteve presente em todas as reuniões,
participando efetivamente em prol  dos direitos dos Alunos, pais e encarregados de
Educação representados. Cooperação no Projeto de Autoavaliação do Agrupamento de
Escolas e na implementação e divulgação das Ações de Melhoria.

 Cooperação com a Direção/Coordenação do Agrupamento de Escolas e Grupos de
Disciplinas reunindo sempre que necessário, desenvolvendo atividades conjuntas,  e
alertando/sensibilizando  para  situações  anómalas;  Promoção  de  iniciativas
desenvolvidas  pelas  Escolas  ,  nomeadamente  as  referentes  a  motivar  hábitos  de
leitura, Feira do Livro, Biblioteca Escolar, Outros espaços de grande valia no apoio aos
alunos, existentes  na escola; Promoção da segurança na escola e áreas adjacentes, a
caminho da escola,  sensibilizando pais  e  alunos através  da  distribuição do Folheto
Segurança a caminho da Escola (Rádio, meios informáticos, e/ou em suporte papel).
Promoção para o envolvimento dos alunos e familiares no Projeto Eco Escola.

 Participação na FAPCA (Federação das Associações de Pais do concelho da Amadora):
Esteve presente em todas as reuniões, participando efetivamente na Assembleia Geral
e em todas as atividades/reuniões da FAPCA ou promovidas pela mesma. 

 Participação em todos os convites da CMA, nomeadamente, reuniões de trabalho
com as AP da Amadora; Seminários e Encontros no âmbito da Educação. 

  

 Participação,  no almoço solidário de Natal, promovido pela junta de Freguesia da
Encosta do Sol,  realizado em Dezembro de 2018,  que tem como principal  objetivo
angariar bens alimentares para a Loja Solidária da Junta de Freguesia.

  Apoio à Equipa da Rádio AEFN nas iniciativas e programas que alunos,  professores e
grupos  de  disciplinas  desenvolveram. Promovendo  a  entrega  de  donativos  e
contributos na secretaria do Agrupamento de Escolas afeta ao orçamento da rádio, de
modo a conseguir a sustentabilidade do projeto de Rádio Escolar do Agrupamento.
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 Workshop, _ Visão de um adolescente na escola, realizado pela clínica Humanexus,
com apoio da Fapca e da A. Pais da EB 2, 3 Sophia de M. Breyner Andresen.

 Participação muito especial (parceria com a Associação de pais da E.B. 2,3 Sophia  M.
B. Andresen), na iniciativa de natal,"Nôs Terra", em 10 de dezembro no Fórum Luís de
Camões; com apoio das restantes AP do agrupamento e Junta de freguesia- Adaptação
do livro  “Storia Storia” ,  (editora Chiado Editora,  Autora:  Helena Centeio);   com a
Produção e Encenação de alunos e da mãe associada Ana Kerley. Com o objetivo de
promover o sucesso, a inclusão e combater a indisciplina   através da valorização da
cultura Cabo-verdiana (e outros países),  a integração dos alunos das diversas origens
presentes  no  nosso  Agrupamento  de  Escolas,  desenvolvendo  o  gosto  pelo  teatro,
multiculturalismo e  atividade social.   Experimentação  de um doce de  Cabo Verde,
partilha  de  artesanato  africano.  Teve  o  apoio,  presença  e  participação  de  grupos
ligados a Cabo Verde, nomeadamente,  “Associação Cultural Moinho da Juventude” da
Cova da Moura, a contadora de histórias Paula Afonso e a autora do livro.

Valorizou-se  as  culturas  dos  países  de  origem  dos  alunos  e  família  do  nosso
agrupamento: sendo que alguns desses alunos vão vestidos com roupa tradicional do
seu  país  de  origem  e  vão  ler  uma parte  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  do
Homem na sua língua materna_ 3 sessões para os 600 alunos dos  5º, 6º e 7º  anos.

 Participação  muito  especial  (parceria  com  a  A.Pais  da  E.B.  2,3  Sophia  M.  B.
Andresen),  no  projeto  Eco  Escolas  “Vestir  as  árvores”_   âmbito  do  tema:
Embelezamento dos espaços exteriores (valorização da escola e da natureza). 
Apelando às famílias  para que doassem novelos  de lã ou peças de crochet já feitas.
Promoção do intercâmbio entre gerações: idosos da Junta de freguesia de Encosta do
Sol,  do  Lar  de  São  José,  da  AURPI  Brandoa  e  alguns  familiares  idosos +  alunos,
professores/Auxiliares/Técnicos,   Pais das  várias  escolas  do  agrupamento.  Entre
todos, conseguimos as agulhas,  os novelos, as lindas peças de crochet, retalhos de
reciclagem. Vestimos as árvores e embelezámos as escolas.

 Colaboração logística (pais  Escola Sec. Fernando Namora /Escola Básica Sophia de
Mello Breyner Andresen /Escola Básica Sacadura Cabral):  2 espetáculos de teatro, de
cariz cultural e educativo_  organizada pela E.B. 2,3 Sophia  M. B. Andresen, no fórum,
dia 29 de Janeiro de 2019, para todas as crianças dos 5º e 6º anos (O Príncipe Nabo -
Adaptação  livre  a  partir  de  obra  de  Ilse  Losa,  que  está  referenciada  nas  leituras
obrigatórias do 5º ano de escolaridade  e  Ulisses - O Regresso da Ítaca - Adaptação
livre a partir da obra de Maria Alberta Menéres, referenciada nas leituras obrigatórias
do 6º ano de escolaridade - Companhia Profissional de Teatro Educa.
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   Colaboração  no  apoio  e  divulgação  da  feira  do  Livro  do  Agrupamento  AEFN
(membros das  associações  de pais  da  Escola Secundária  Fernando Namora /Escola
Básica Sophia de Mello Breyner Andresen), que teve lugar no bar dos alunos da Escola
Fernando Namora,aberta aos pais e comunidade escolar com livros a preços acessíveis.

 Colaboração com a funcionárias do ASE na recolha dos manuais escolares.

 Cumprimento das obrigações fiscais e outras inerentes à associação. 
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RELATÓRIO DE CONTAS

O mapa apresentado reflete a atual situação financeira da APFN. 

As receitas resultam essencialmente das quotas anuais dos pais associados, não

havendo despesas a registar.

Em suma, o fundo maneio no final deste ano letivo ascende a € 204.14
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RECEITAS Valor DESPESAS Valor
Quotas 26,00 Carimbo 21,70
Workshop_ FAPCA 16,25 Workshop 32,50

Quota FAPCA 10,00
Direitos Autor Radio AEFN 20,00
Flores 10,00

Total 42,25 Total 94,20
Saldo -51,95

Saldo Inicial de Caixa 56,09
Saldo Final de Caixa 4,14

Saldo Final CGD 200,00



CONCLUSÃO

 
Continuamos  neste  ano  letivo,  a  tentar  concretizar  com  mais  eficácia  e

eficiência, o disposto no artº 6º dos seus Estatutos, do qual salientamos:

 Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua posição relativa à
escola e à educação e cultura;
 Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão e colaboração
entre todos os membros da escola;
 Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo na área escola e nas de
caráter físico, recreativo e cultural;
 Promover o estabelecimento de relações com outras associações similares ou
suas  estruturas  representativas,  visando  a  representação  dos  seus  interesses,
junto do Ministério da Educação;
 Fazer-se  representar  nos  órgãos  do  agrupamento  de  escolas,  segundo  o
regulamento interno do agrupamento de escolas, contribuindo ativamente para
que  se  encontrem  as  soluções  mais  adequadas  aos  interesses  dos  alunos,
docentes e encarregados de educação;
 Promover  a  participação  dos  pais  e  encarregados  de  educação,  enquanto
membros da comunidade educativa;
 Contribuir  para  a  resolução  de  situações  que  possam  pôr  em causa  o  bom
funcionamento da escola;

É Inequívoco que, os objetivos a que a APFN se propõe, serão mais facilmente

cumpridos  e  atingidos  com  a  intervenção  de  toda  a  comunidade  escolar:

Direção da ESFN,  Autarquias, Encarregados de Educação e Alunos.
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CONSELHO FISCAL

PARECER

Ao abrigo do Artigo 23º dos Estatutos da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Secundaria Fernando Namora (APFN), vem o Conselho Fiscal
emitir o seguinte parecer relativamente ao Relatório de Atividades e Contas do
ano letivo 2018/2019 apresentado pela direção.

Foi cumprido dentro do possível, o plano de atividade, e as contas refletem de
forma clara os movimentos realizados.

Uma vez que estão ambos coerentes  e  claramente apresentados,  carece de
aprovar o relatório de atividades e contas referentes ao ano letivo 2018/2019.

Encosta do sol, 30 de setembro de 2019.
O Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Pais,

(Jorge Ferreira)
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