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Agenda

• Lista Candidata aos Órgãos Sociais

• Objetivos

• Propostas
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Lista Candidata aos Órgãos Sociais

• Direção:
• Presidente: Lúcio Studer (filho no 1º)

• Vice-presidente: Cláudia Constantino (filhos no JI, 2º e 4º)

• Secretário: Sofia Rosa (filho no 4º)

• Tesoureiro: Luís Guerreiro (filho no 2º)

• Vogal: Maria do Carmo Silva (filho no 2º) 3



Lista Candidata aos Órgãos Sociais

• Mesa da Assembleia:
• Presidente: Victor Morais (filhos no 1º)

• Vice-presidente: Filipa Studer (filho no 1º)

• Secretário: Rui Fernandes (filho no 3º)

• Conselho Fiscal:
• Presidente: Maria Jordão (filho no 2º)

• 1º Vogal: Luísa d’Orey Oliveira (filho no 1º)

• 2º Vogal: Pedro Carvalheira (filho no 1º)
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Objectivos

• Continuar a atividade levada até agora pela 
associação.

• Cooperar com a Escola na criação das melhores 
condições possíveis para que os nossos filhos 
cresçam, aprendam e sejam felizes.

• Envolver os pais nos desafios da Escola, procurando 
identificar necessidades, resolver problemas 
existentes, e propor melhoramentos.
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Propostas

• Temos um conjunto de propostas a vários planos.

• Queremos envolver interessados em cada uma 
delas.

• Estamos abertos a mais propostas e à participação 
de todos os interessados.
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Propostas:

• Contacto com os Pais:
• Recolha de emails dos pais.
• Manutenção do website atualizado com as atividades 

desenvolvidas.

• Encontros com Pais:
• Encontros mensais de partilha entre pais orientados pela 

psicóloga Susana Gomes do MDV.

• AEC:
• Acompanhar e alertar potenciais falhas.
• Articulação com atividade letiva e festas.
• Direção das AEC fará uma reunião com pais.
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Propostas:

• Clube de Xadrez: 
• Todas as segundas feiras à hora do almoço.

• Curtas à Sexta:
• Projeção de curtas metragens à sexta feira, uma vez 

por mês, nos meses de chuva.

• Biblioteca:
• Dinamizar biblioteca para que pais vão com os filhos 

requisitar livros.
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Propostas:

• Teatro:
• Pretende-se contactar Teatro Maria Matos que tem 

programação de peças que são levadas à escola.

• Livro infantil:
• Dinamização da biblioteca à sexta feira

• Agrupamento Belem Restelo
• Manter contacto e apoiar outras associações do 

agrupamento.

• Participar no Conselho Escolhar.
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Propostas:

• Jardim limpo: 
• Sensibilizar a comunidade de moradores que leva cães 

ao jardim.
• Alunos ajudarem a fazer tabuletas que se fixarão no 

jardim (já temos autorização da Junta de Freguesia).
• Alunos escreverem cartas a sensibilizar os moradores e 

distribuir por todas as casas.

• As árvores do meu jardim:
• Após terem sido identificadas todas as árvores da 

escola e Jardim, afixar tabuletas identificativas, e 
propor atividades para conhecimento das árvores.
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Propostas:

• Passadeiras: 
• Foi pedida passadeira, guarda e sinalização à Junta.

• Continuaremos a insistir até ser feita.

• Bicicletas:
• Foi pedido estacionamento para bicicletas.

• Organizar evento onde meninos levam bicicletas e 
aprendem com ajuda dos pais.
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Propostas:

• Lanches saudáveis:
• Circular sensibilização para os pais enviarem lanches 

saudáveis

• Propor lista de lanches saudáveis

• Banco Alimentar: 
• Participar na Campanha Júnior, que se realiza duas 

vezes por ano, com grupo de alunos interessados.
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