Lista Candidata
à Associação de Pais e Encarregados de Educação
da EB1 Bairro do Restelo e JI Santa Maria de Belém
Direção

Mesa da Assembleia Geral
 Presidente: Rui Fernandes (filho no 3º)

 Presidente: Cláudia Constantino (filhos no 1º e 3º)

 Tesoureiro: Sofia Rosa (filho no 3º)

 Vice-presidente: Victor Morais (filhos no JI)

 Secretário: Luís Guerreiro (filho no 1º)

 Secretário: Filipa Studer (filhos no JI e 4º)

Conselho Fiscal

 1º Vogal: Lúcio Studer (filhos no JI e 4º)

 Presidente: Maria do Carmo Silva (filhos no 1º e
4º)
 2º Vogal: Inês Blanc (filho no 4º)

 Vice-presidente: Artur Cota (filho no JI)

 Secretário: Ana Nunes (filhos no JI)

Propostas
Apresentamos um conjunto de propostas em linha com as atividades que iniciámos no ano passado. Queremos envolver, em cada uma delas,
todos os pais que se sintam motivados para tal, e estamos abertos a outras propostas.

Plano Pedagógico
1. Festa de acolhimento para os alunos e famílias do 1º ano, e festa de finalistas para o 4º ano.
2. Encontros com pais, sessões de reflexão e partilha sobre temas de interesse orientadas pela equipa dos Afetos da J.F. de Belém.
3. Temas da atualidade, apresentados por pais e debatidos em sala com os alunos do 4º ano, uma vez por trimestre.
4. Estratégias contra o bullying, sensibilizando pais e crianças, com o apoio da equipa dos Afetos e do Programa Escola Segura.
5. Clube de xadrez, todas as 2ª feiras no intervalo do almoço, dinamizado por pais.
6. Biblioteca aberta, uma vez por mês ao final do dia, para pais e filhos requisitarem livros juntos.
7. Curtas à sexta, projeção de animações e curtas-metragens no intervalo da hora do almoço, na primeira 6ª feira de cada mês.
8. Dia da profissão, uma vez por período entre as 9h15 e 9h45, um pai por sala vem apresentar a sua profissão.
9. As árvores do nosso jardim, projeto para conhecer e catalogar as árvores da Escola e da Praça Goa.

Plano de Comunicação
1. Comunicação, mantendo o reporte regular de atividades através do website.
2. Vamos para o 5º ano! encontro com pais e professores da Escola Paula Vicente, para dar a conhecer a Escola e suas atividades.
3. Rede de associações de pais do agrupamento, para partilhar experiências e colaborar.
4. Representação da associação em reuniões do agrupamento escolar.
5. AEC’s: estabelecer um elo com a coordenadora, identificar necessidades e colaborar onde possível.
6. Remodelação da escola: recolha e divulgação de informação sobre as obras de remodelação que irão decorrer.

Plano Financeiro
1. Financiamento Recolha de fundos (p/ fotocópias, materiais, etc.) através da venda de bolos ou outros artigos
2. Angariação de apoios: Através da obtenção de donativos, em dinheiro ou espécie, de empresas e particulares, ou outras formas.

Lisboa, 06 de Novembro de 2015

Website: ape-bairrorestelo.weebly.com

Email: apee.bairro.restelo@gmail.com

