
PLANO DE ATIVIDADES – 2021/2022 

LIGAÇÃO COM A ESCOLA 

 Manter uma participação ativa nas reuniões da Assembleia de Escola, do 

Conselho Pedagógico e Disciplinar, representando o interesse coletivo dos seus 

associados. 

 Colaborar com o agrupamento e restantes Órgãos de Gestão e Administração da 

Escola na resolução de problemas, tendo em vista o seu melhor funcionamento. 

 Participar com a Escola nas várias atividades desenvolvidas ao longo do ano 

escolar, com o objetivo de melhorar o funcionamento dos serviços e atividades. 

 Contribuir para a promoção de um ambiente de segurança e confiança nos 

alunos e no Corpo Docente. 

 Realizar reuniões ordinárias trimestrais nas primeiras sextas-feiras de cada mês 

e extraordinárias sempre que se tornem necessárias e aconselháveis. 

 Apoiar o Centro Escolar de Areias no projeto de reciclagem (recolha de materiais 

no decorrer das atividades organizadas pela APEECEA). 

 

 

LIGAÇÃO COM OS PAIS 

 Estimular a participação de Pais e Encarregados de Educação na vida da Escola. 

 Implementar reuniões periódicas (trimestrais) com os pais representantes de 

turmas. 

 Divulgar junto dos Pais e Encarregados de Educação os assuntos julgados de 

interesse, tratados nas reuniões. 

 Criação de um serviço de atendimento aos Pais e Encarregados de Educação, 

através de e-mail e contacto telefónico. 

 Assegurar o inter relacionamento com a Escola, recebendo críticas e sugestões, 

através da caixa de sugestões já existentes na escola. 

 Fomentar a organização de atividades que mobilizem os Pais e Encarregados de 

Educação para interagir com a Escola, fora dos contextos habituais de 

relacionamento. 

 Encenação e apresentação de uma peça de teatro ou outro tipo de atividade a 

representar na festa do final do ano. 

  

LIGAÇÃO COM OS ALUNOS 

 Incentivar e colaborar com os alunos em projetos de interesse para a 

comunidade educativa e em atividades associadas a um tema em específico. 

 Colaborar com os alunos Delegados de Turma. 

 



 

 

LIGAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES 

 Reunir periodicamente com as diversas entidades (Junta de Freguesia, Câmara 

Municipal, DREI, PSP, etc…) de modo a obter melhorias para o funcionamento da 

Escola. 

 Colaborar com outras Associações de Pais, desenvolvendo ações conjuntas. 

 

ATIVIDADES DIVERSAS 

 Promover e apoiar debates, colóquios, exposições e visitas de estudo, sobre 

temas de interesse para a comunidade escolar, em estreita colaboração com o 

Corpo Docente. 

 Estudar a possibilidade de estabelecer protocolos com estabelecimentos 

comerciais com vista à aquisição de material escolar, didático e informático em 

condições vantajosas. 

 Estudar a possibilidade de promover uma angariação de fundos, tendo em vista 

a aquisição de equipamentos úteis para o desenvolvimento intelectual dos 

alunos da Escola: 

o Na época dos Santos, está prevista a angariação de verbas através da 

venda de bolos confecionados pelos membros da APEECEA; 

o Na época do Natal, serão rifados cabazes de Natal pela comunidade e 

vendido o calendário da APEECEA referente ao ano de 2022 com a 

finalidade de adquirir equipamento necessário para a escola; (Prenda 

individual e coletiva) 

o Na época da Páscoa serão vendidos pacotes de biscoitos, rifas para um 

cabaz da Páscoa e grelhas com prémio a sortear pela comunidade com a 

finalidade de adquirir equipamentos fundamentais para a escola.  

 Atividades a realizar com os alunos: 

o Dia da árvore, a 21 de março: realização de jogo com o tema dos 

“Ecopontos”; 

o Páscoa, a 1 de abril: realização de uma “caça ao tesouro”, com horários 

pré-definidos para o pré-escolar e 1º ciclo; 

o Dia da criança, a 1 de junho: serviço de animação infantil (jogos do 

Helder, Corda Bamba, mágico, teatro, etc. – ainda a analisar orçamentos); 

o Encerramento do ano letivo, a 30 de junho: proposta de teatro a realizar 

pelos membros da APEECEA ou serviços de animação, ainda a definir. 

 Criação de bases sólidas para que a Associação tenha continuidade no futuro. 


