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Ata da Reunião da Assembleia Geral  

Decorreu no dia quinze de dezembro de 2021, pelas 21h, online via Zoom, a Assembleia 

Geral da Associação de Pais e Encarregados de Educação, online via Zoom. A reunião 

contou com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Apresentação do relatório de atividades 2020/21.  

2. Apresentação da lista candidata aos Órgãos da Associação para o ano 2021/22. 

3. Eleição dos membros dos órgãos estatutários para 2021/22. 

4. Outros assuntos. 

Relativamente ao relatório de atividades 2020/21, foram apresentadas as atividades da 

APEE, que se encontram descritas no website http://ape-bairrorestelo.weebly.com/.  

Relativamente à apresentação da lista candidata aos Órgãos Sociais da Associação para o 

ano de 2020/21 foi apresentada a seguinte: 

• Direção: 

• Joana Azevedo (filhos no JI e 3º) -  Presidente 

• Maria Jordão (filhos no JI e 1º) - Vice-presidente 

• Cláudia Constantino (filho no 1º) - Tesoureiro 

• Lúcio Studer (filho no JI)  - Secretário 

• Ana Valença (filho no 1º) – 1º Vogal 

• Tânia Soeiro (filho no JI) – 2º Vogal 

• Mesa da Assembleia: 

• Rui Fernandes (filhos no JI e 3º) - Presidente 

• Célia Louro (filho no 2º) - Vice-Presidente 

• Ana Rita Fonseca (filho no 2º) – Secretário 

• Ana Valente (filho no 4º) - Vogal 

• Conselho Fiscal: 

http://ape-bairrorestelo.weebly.com/
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• Jovita Rodrigues (filho no 4º) -  Presidente 

• Rita Bonhorst (filhos no JI e 4º) - 1º Vogal 

• Frederico Lopes (filho 2º) – 2º Vogal 

• Filipa Studer (filho no JI) - 3º Vogal 

 

A lista proposta foi eleita por 18 votos a favor e 3 abstenções.  

Foi apresentado pela APEE um plano de atividades. Todos os pais e encarregados de 

educação da escola foram convidados a exprimir interesse em colaborar nos grupos de 

trabalho para ajudar a APEE a pô-los em prática. As atividades propostas são as seguintes: 

• Institucional 

• Comunicação com a Escola: Dialogar com a direcão da escola, 

professores, auxiliares e pais representantes de turma  identificando onde 

podemos apoiar. 

• Agrupamento Belém Restelo: Dialogar com a direção do agrupamento 

nas reuniões mensais. Manter contacto e apoiar outras associações do 

agrupamento. Participar no Conselho Escolar. 

• Comunicação com CML e JFB 

• Comissão JFB - Grupo de Trabalho Brincar 

• Rede de associações de pais do agrupamento, para partilhar 

experiências e colaborar. 

• Conselho Geral: Comunicação com os representantes de pais no 

Conselho Geral do Agrupamento, sugerir temas a debater. 

• Funcionamento da Escola 

• Melhorias: Ajudar a melhorar o espaço fisico e os procedimentos falando 

com todos os interlocutores, direção, agrupamento, JFB e CML.  

• Refeitório: Visitar o refeitório identificando possíveis necessidades e 

melhorias. 
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• AEC: Acompanhar o decorrer das AEC e apoiar onde possível. Trabalhar 

o canal de comunicação com os pais e professores.  Pensar e propor 

melhorias. 

• Biblioteca: Reunir com a prof. Bibliotecária, compilar informação relativa 

às actividades desenvolvidas, propor novas actividades. 

• Recreio: Implementação do projecto “Brincar é aprender em movimento” 

Parceria com a escola na exploração dos espaços exteriores dentro da 

escola, apoio aos professores e auxiliares. 

• Comunicação 

• Dar conhecimento regular aos pais das actividades e factos mais 

relevantes: Website, Facebook, Email 

• Propostas 

• Actividades Extra: Organizar oferta de actividades extra (dança, 

música, programação, ciencia, yoga, teatro, etc) 

• Horta: Ajudar na implementação de uma horta na escola. 

• Bicicletas: Divulgação do comboio e oficina de bicicletas, dinamização 

de actividades com bicicletas. 

• Dar e receber: banco de doações 

• Tardes na Praça: Dinamização de bricadeiras na Praça de Goa 

• Consulta de Bonecas: Pais médicos, veterinários, etc. vão fazer consulta 

aos bonecos na Praça de Goa 

• Festas: Organização de festas na Praça de Goa (carnaval, dia da criança, 

final de ano). 

• Divulgação de agenda cultural para crianças e sugestão de livros 

• Bullying: Organizar visita da PSP para falasobre o combate ao bullying 

• Elaboração do livro dos finalistas 
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Outros assuntos 

• Vários pais manifestaram receios relativamente às AECs. Dizem que estas não 

funcionam corretamente por falta de formação pedagógica, maturidade 

(demasiado jovens) ou motivação por parte de quem as leciona. Foi referida a 

ausencia de planificação das atividades, de existirem brincadeiras e atividades que 

resultam em alguma violência entre os alunos. A entidade coordenadora está a par 

da situação e a tentar resolver a situação.  

• Vários pais se queixaram da ausência de comunicação por parte da Tempos 

Brilhantes. 

• Vários pais se queixaram da falta de resposta e de comunicação por parte da 

coordenação da escola e Direção do Agrupamento. 

• Foi referia a indisponibilidade por parte da Direção do Agrupamento em dar 

seguimento à continuidade das atividades extracurriculares. Motivos apresentados 

têm sido dispares, mas essencialmente ligados à pandemia. 

• Foram referidas a necessidade de mais atividades em período das férias. 

• Foi proposto criar um painel de alunos, forma de envolver as crianças e ascultar 

os seus desejos e vontades que possamos ajudar a concretizar  

 

A reunião terminou pelas 23h30. A lista de presenças segue em baixo. Visto a reunião ter 

sido online, esta ata apenas lista os nomes das pessoas que se registaram na reunião Zoom. 

 

Ana Marques Proença 

Ana Valença 

André Paiva 

Andrea Gaudêncio 

Cláudia Constantino 

Esther Paredes 

Filipa Studer 

Isabel Neto 
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Joana Azevedo 

João Carneiro 

Jovita Rodrigues 

Lúcio Studer 

Luzia Borges 

Maria Tavares Malfoy 

Mariana Bettencourt 

Mariana Simpson 

Matilde Fernandes 

Natacha Pereira 

Patricia Macheira 

Pedro Dias 

Rita von Bonhorst 

Rute Dias Coelho 

Tânia Soeiro 


