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PLANO DE ATIVIDADES 
2020/2021 

 

Introdução 

O presente plano propõe as atividades a realizar no Ano Letivo de 2020/2021 pela Associação de Pais 

e Encarregados de Educação da Escola Básica 2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen, de ora em diante 

designada APEB23SMBA.  

Tendo em consideração os objetivos da APEB23SMBA, as condições existentes e as que se venham a 

verificar, o presente plano esboça a estratégia que a Associação de Pais se compromete a prosseguir, 

identificando as atividades que se propõe a concretizar, sendo que para cada atividade são 

estabelecidas as metas que se pretendem alcançar. O presente plano de atividades será a base para o 

Relatório de Atividades a apresentar no final do exercício. 

 

Objetivos da APEB23SMBA 

O artigo 5º dos Estatutos da APEB23SMBA, estabelece os seguintes objetivos fundamentais da sua 

atuação, na qualidade de entidade de cariz voluntário, que congrega e representa os pais e 

encarregados de educação:  

• Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que, os pais e encarregados de educação 

possam cumprir integralmente a sua missão de educadores;  

• Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade do aluno;  

• Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova os valores fundamentais da 

pessoa humana. 
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A APEB23SMBA 

A APEB23SMBA é em suma, uma associação cujo principal objetivo é contribuir para o sucesso de todos 

os jovens que frequentam os três níveis de ensino existentes na Escola, o 5.º, 6.º e 7.º ano.  

Por se tratar de uma Escola com o menor número de nível de ensino, a APEB23SMBA, é sem dúvida de 

todas as associações de pais do Agrupamento que tem a maior dificuldade de mobilização de pais e 

encarregados de educação, limitando o sucesso das suas atividades à disponibilidade e esforço dos 

Órgãos Sociais. Dispondo de um orçamento muito reduzido, cuja fonte de receita passa pelas quotas 

dos associados, a sua participação em atividades que envolvam investimento encontra-se dependente 

do número de pais e encarregados de educação que se associem em cada ano de escolaridade. 

Contudo, existem projetos e programas em vigor, nomeadamente protocolos efetuados entre a 

APEB23SMBA e alguns estabelecimentos, de preferência locais, que beneficiam os associados e seus 

educandos o que nos leva a crer ser de todo o interesse associar-se. O estado atual de evolução e 

controlo da pandemia COVID-19 condiciona a ação física da APEB23SMBA, podendo impor restrições 

às atividades aqui planeadas. Dada a incerteza quanto à evolução, o plano apresenta as atividades sem 

condicionamentos. Ao longo do ano, A APEB23SMBA fará os ajustes necessários para adequar às 

condições que se proporcionem, mesmo que haja a necessidade de deliberar sobre anulações. 

 

Atividades Propostas para o ano letivo 2020/2021 

As atividades propostas por cada linha orientadora são as seguintes: 

 

Organização: 

 Atualizar os dados referentes aos novos Órgãos Sociais nas Finanças, Segurança Social, Registo 

Central do Beneficiário Efetivo e Justiça; 

 Estabelecer a agendas de reuniões e concretizar as mesmas; 

 Cumprir com as entregas de declarações nas Finanças e demais entidades; 

 Elaborar o relatório de atividades no final do exercício; 

 Preparar e efetuar candidatura(s) a programa(s) de apoio ao movimento associativo; 

 Preparar e efetuar candidatura a outros projetos que venha a existir. 
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Representação: 

 Representar a APEB23SMBA e participar ativamente em reuniões do Conselho Geral; 

 Representar a APEB23SMBA e participar ativamente em reuniões agendadas com a Direção 

do Agrupamento de Escolas Fernando Namora; 

 Representar a APEB23SMBA e participar ativamente em reuniões agendadas com a FAPCA - 

Federação das Associações de Pais do Concelho da Amadora; 

 Representar a APEB23SMBA e participar ativamente em reuniões agendadas com a Junta de 

Freguesia e outros organismos locais. 

 

Comunicação: 

 Divulgar informação relevante, para os alunos, pais e encarregados de educação nos canais de 

comunicação da APEB23SMBA ao nível das atividades escolares; 

 Divulgar informação sobre os diversos temas, nomeadamente educativos, pedagógicos e 

disciplinares; 

 Divulgar os contatos da APEB23SMBA aos pais e encarregados de educação; 

 Promover estreito contacto com os pais representantes dos encarregados de educação e com 

todos os pais e encarregados de educação em geral; 

 Envolver os representantes de pais no processo de comunicação da APEB23SMBA; 

 Desenvolver e reforçar a presença nas redes sociais, nomeadamente no facebook; 

 Promover o processo de inscrição de pais na APEB23SMBA. 

 Preparar e solicitar a atualização da informação sobre a APEB23SMBA no site da escola; 

 Divulgar os contatos da APEB23SMBA em todos os canais que estejam disponíveis; 

 Divulgar a participação e contribuição do trabalho da APEB23SMBA nas atividades 

desenvolvidas 

 

Parcerias e envolvimento da comunidade escolar: 

 Desenvolver o modelo de protocolo para estabelecimento de parcerias com outras entidades; 

 Identificar as áreas com potencial interesse para celebrar parcerias, bem como a respetiva 

estratégia de abordagem; 

 Celebrar protocolos e publicar nos canais de comunicação da APEB23SMBA. 

 Organizar projetos e eventos que motivem o envolvimento de pais e encarregados de 

educação e seus educandos; 

 Organizar projetos e eventos que motivem o envolvimento de pais e encarregados de 

educação e seus educandos 
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Eventos e Cooperação com a Escola 

 Cooperar com as iniciativas que sejam desenvolvidas pela Escola, que envolvam a participação 

de pais e encarregados de educação, nomeadamente as referentes aos hábitos de leitura e 

feira do livro no âmbito da biblioteca escolar e da semana da leitura; 

 Cooperar com iniciativas relacionadas com a Segurança; 

 Desenvolver projeto de natureza cultural, envolvendo os alunos, professores e pais; 

 Desenvolver projeto de angariação de fundos para a sustentabilidade da Rádio AEFN, 

envolvendo alunos, professores e pais; 

 Realizar ações de sensibilização dos alunos acerca da importância da visão, em parceria com a 

Associação de Apoio e Informação a Cegos e Amblíopes; 

 Realizar ações de formação e sensibilização em Língua Gestual, em parceria com a Associação 

Cultural Surdos da Amadora; 

 Organizar e realizar um workshop/palestra sobre um tema a sugerir; 

 Cooperar, se convocados para tal, no projeto de autoavaliação do Agrupamento de escolas e 

na implementação de medidas de melhoria; 

 Participar na Educação Ambiental para a Sustentabilidade que envolva os alunos, professores 

e pais, nomeadamente no projeto Eco-Escolas; 

 Promover um evento de final de ano, demonstrativo das competências adquiridas pelos jovens 

nas diferentes áreas de interesse (desporto, arte, ciência, tecnologia). 

 

Conclusão 

O presente plano de atividades procura dar continuidade às iniciativas em curso ou identificadas em 

exercícios anteriores, propondo novas atividades com a preocupação de que a APEB23SMBA cumpra 

com as suas responsabilidades formais, prepare a sucessão dos Órgãos Sociais e acima de tudo, que 

promova a organização e realização de atividades enriquecedoras para os alunos e seus pais e 

encarregados de educação. O sucesso das atividades propostas dependerá da capacidade de 

mobilização dos pais e encarregados de educação, pelo que se apela à participação de todos. 

 

Brandoa, 10 de dezembro de 2020 

 

Ana Cristina César 
(Presidente da Direção) 

 


