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 A  APEEAEAV –  Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas do Álvaro Velho 



Quem somos

Somos um conjunto de encarregados de educação, que inclui alguns 
elementos dos órgão sociais cessantes e novos membros.

O que queremos

Atuar de braço dado com as entidades competentes de forma a conseguir 
melhorar o ambiente escolar, onde os nossos e os vossos filhos, passam a 
grande maioria do seu tempo. 

Os nossos objetivos

● Representatividade da Associação de Pais;
● Intervenção Física nas escolas do agrupamento;
● Alunos e Ambiente Escolar.



De que Forma?

Representatividade da Associação de Pais
         1. SÓCIOS

- Criar cartão de identificação sócio
- Criar pacote de vantagens/benefícios para os sócios (ex. parcerias, protocolos)
- Promover a revisão dos estatutos com vista à melhoria de aspetos relacionados com a gestão 
e futuro da APEE

 2. REPRESENTAÇÃO 
- Defender a importância da representação dos pais no Conselho Pedagógico

        - Realização de atividades articuladas com o Projecto Educativo do Agrupamento 
        -Articulação permanente com a Direção do Agrupamento (reuniões periódicas, contactos sobre    
          temas de interesse, veiculação de informação pertinente, etc) 
        -Manter a prática de reuniões com representantes ( RTEE e Delegados de Turma) – 1 em cada    
         período lectivo 

         3. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
- Dinamização dos diferentes canais de comunicação digital (e-mail, redes sociais, site, blogue)
- Editar periodicamente a newsletter “Notícias do Álvaro”, disponibilizar digitalmente e afixar nas 
portarias das escolas ( 3 números por ano letivo). 



- Sensibilizar as entidades competentes para a necessidade urgente da requalificação total da 
Escola Álvaro Velho 

- Pressionar para a definição de plano de intervenção e respectiva calendarização colaborando na 
sua elaboração 

- Promover junto da CM Barreiro e Junta de Freguesia as intervenções necessárias nas escolas de 
1º ciclo, acompanhando obras em curso e sensibilizando para as necessárias intervenções, seja 
nas reuniões periódicas seja através de ações pontuais 

- - Mobilização dos agentes da comunidade local e educativa (alunos, pais e professores) para 
estes objetivos, através de ações de sensibilização e de concreta manifestação das necessidades 
dos alunos das escolas do Agrupamento 

Intervenção Física nas escolas do agrupamento

De que Forma?



Alunos e Ambiente Escolar
MELHORIA DO ESPAÇO ESCOLAR 
- Promover iniciativas lúdicas e culturais que promovam o envolvimento da comunidade educativa e 
da comunidade local com o Agrupamento (ex. Arraial, iniciativas culturais, etc.) e que permitam obter 
recursos para a execução dos projectos
- Dar continuidade ao projeto “Recreio de Qualidade” em todas escolas do Agrupamento
- Promover a melhoria visual de espaços de uso comum nas diferentes escolas 

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA
- Criar um “Banco de Pais”, para dinamizar atividades nas escolas 
- Criar o  “dia A” – programa de voluntariado de pais 
- Organizar Workshops dirigidos aos pais (ex. redes sociais, controlo parental, pedagogia, abandono 
escolar)

PROJETOS SOCIAIS  
- Manter em funcionamento a Atividade de Animação e Apoio à Família, Componente de Apoio à 
Família e Atividades de  Enriquecimento Curricular, com acompanhamento próximo pela AP e 
avaliação anual do prestador de serviços
- Dinamizar as atividades de férias de Natal, Páscoa e Verão
- Manter o Programa de Troca de Manuais Escolares – TROKAKI
- Continuar e apoiar o projecto “Loja Solidária” promovido pela equipa de EMRC 

De que Forma?



A Equipa

A  APEEAEAV integra a estrutura infra, cujas competências se encontram enunciadas no 
Estatutos da Associação de Pais.

Órgãos Sociais 

A Direção
A Assembleia Geral
O Conselho Fiscal 
A Direção de Suplentes

                                                                                  OBRIGADO
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