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QUEM SOMOS

Mesa Assembleia

Presidente: Victor Morais (filhos no JI)

Vice-presidente: Susana Nunes (filho no 4º)

Secretário: Marta Lourenço 

Conselho Fiscal

Presidente: Paula Freitas (filho no 4º)

1º Vogal: Maria Cordoeiro (filhos no 3º e 1º)

2º Vogal: Sofia Rosa (filho no 3º)



OBJETIVOS

Reativar a Associação e retomar o reporte regular aos pais e

encarregados de educação.

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.

Agir de forma independente, tendo como único interesse os nossos filhos.



PROPOSTAS: 
PLANO PEDAGÓGICO
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1. Levantamento de necessidades:

. Alunos, pais, professores e auxiliares

. Apoiar a Escola e todo o Pessoal Educativo no que for necessário.

2. Melhoria das condições do recreio em espaço coberto:

. Procurar junto da CML a reconstrução do telheiro.

. Procurar soluções de maior conforto em dias de chuva para quando os alunos ficam
sentados no chão do átrio de entrada a ver televisão.

3. Melhoria das condições da Cantina:

. Acompanhar esporadicamente as refeições, por forma a sugerir ações de melhoria.

. Na confeção de sopas (e.g., concurso de sopas, angariação de receitas de sopa).



PROPOSTAS: 
PLANO PEDAGÓGICO
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4. Acompanhamento das AEC’s:

. Estabelecer um elo com os coordenadores e professores das
AEC’s, procurando identificar necessidades e colaborar no que for
necessário.

. Pedir um plano curricular para se poder acompanhar as atividades e
fornecer "feedback".

. Colaboração para preparação das festas.

. Procurar boas práticas em outros agrupamentos que possam vir a ser
aplicadas nesta Escola.

. Sensibilizar a comunidade educativa para o facto de que as AEC’s não
são atividades letivas, estando subordinadas a consideráveis restrições
financeiras.



PROPOSTAS: 
PLANO PEDAGÓGICO
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5. Dinamização da Biblioteca: 

. com a promoção de leitura regular de estórias. Envolvimento dos 

alunos numa planificação de atividades.

6. Combate ao Bullying:

. Integrar programa de sensibilização no combate ao bullying

proposto pela PSP no início de 2014.



PROPOSTAS: 
PLANO INSTITUCIONAL
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1. Estatutos:

. Redigir uma proposta de atualização dos estatutos da associação de
pais.

2. Representação:

. Estar representada em reuniões sempre que for convidada para tal.

3. Rede de associações:

. Estabelecer contacto com outras associações do agrupamento para
recolha de ideias e união de forças em assuntos importantes.

. Apoiar as famílias na transição de escolas (na passagem para o 5o ano,
por exemplo).



PROPOSTAS: 
PLANO FINANCEIRO
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1. Angariação de apoios: donativos, em dinheiro ou espécie, de

empresas e particulares, ou da rentabilização de espaços.

2. Dar e receber: Criar um banco para recolha de roupa,

brinquedos material escolar que os nossos filhos já não usam, e

que, pelo seu bom estado de conservação, possam ainda ser úteis

a outros alunos.

3. Restabelecimento do pagamento de uma quota anual de

valor simbólico (a fixar pela AG).



PROPOSTAS: 
PLANO COMUNICAÇÃO
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1. Comunicação: 

. Angariar os contactos de todos os pais e Encarregados de Educação.

. Dar conhecimento regular aos associados das atividades e factos mais 

relevantes.

. Utilizar o website, redes sociais (Facebook), mailing list e a afixação da 

informação num espaço próprio de fácil acesso e consulta.

2. Festas: 

. Participação/organização de momentos que promovam o envolvimento entre 

a escola e a família.

. Estar ativa na organização de eventos, e.g., festa de Natal, Festa da Criança,

Festa de fim de ano – Finalistas JI e Finalistas EB1, Arraial.



ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

12

Atualização do website (20 Dez'15)

Apresentação do Plano de Atividades da APEE (9 Jan'15)

Arrancou o Clube de Xadrez! (9 Fev'15)

Eleição de pais para o Conselho Geral do Agrupamento (10 Fev'15)

Reunião da APEE com a JF de Belém (12 Fev'15)

Reunião da APEE com a CML (19 Fev'15)

Curtas à Hora do Almoço (20 Fev'15)



ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS
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Refeitório com Balanço Positivo (20 Fev'15)

Dia das Profissões (27 Fev'15)

Êxito do encontro "Dar a conhecer aos pais a Escola Paula Vicente" (27 Maio’15)

Emoções fortes marcam a Festa dos Finalistas do 4º ano! (29 Maio'15)

Festa de fim de ano do Jardim de Infância (2 Jul'15)

Festa de boas vindas aos alunos do 1º Ano (2 Out'15)



PROJETOS EM CURSO

Clube de Xadrez (2ª feiras, hora almoço, semanal) 

Curtas de Animação (6ª feiras, hora almoço, mensal) 

Dia das Profissões

6 Nov
(proposta)

20 Nov
(proposta)



PROJETOS EM CURSO

Encontros com Pais
(em parceria com a junta de freguesia de Belém)

Como lidar com situações difíceis: Regras e limites

Fomos Filhos, … Somos Pais

Desenvolvimento Infantil

Comunicação e Expressão de Sentimentos

Economia Doméstica e Divisão de Tarefas

Atividades entre Pais e Filhos



CURTAS DE ANIMAÇÃO



DIA DAS PROFISSÕES



FESTA JI

A NOSSA ESCOLINHA
(Musica: Linda Falua)

Que linda escolinha
Que lá vem, lá vem,

É uma escolinha
Que vem de Belém

Eu vou de veleiro
e estou quase a partir

Fiz muitos amigos

Que gostam de sorrir.

Brincará, brincará
mas algum cairá

Com esforço sempre presente,
chegar mais além:  serei capaz! 

Que linda escolinha
Que lá vem, lá vem,

É uma escolinha
Que vem de Belém

Eu vou de veleiro
e estou quase a partir

Fiz muitos amigos
Que gostam de sorrir.



FESTA 4º ANO



FESTA 4º ANO



FESTA 4º ANO



Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da EB1 Bairro do Restelo

e JI Santa Maria de Belém

Website: www.ape-bairrorestelo.weebly.com

Email: apee.bairro.restelo@gmail.com



Obrigada!
Próxima reunião: 12 de 

Novembro


