


QUEM SOMOS? 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho congrega e 

representa pais e encarregados de educação dos alunos de 

todas as escolas que constituem este Agrupamento. 

 



O QUE PRETENDEMOS? 

Pretendemos aumentar a representatividade e 

participação dos pais e encarregados de educação na vida 

do agrupamento e melhorar as condições existentes para o 

percurso académico e para o desenvolvimento pessoal e 

social dos nossos filhos.  



O QUE FAZEMOS? 

• Facilitamos a comunicação entre os pais e a Direção do Agrupamento; 

• Recebemos pedidos dos pais e encaminhamos para os serviços adequados. 

Mediação 

• Colaboramos com as escolas na preparação de um plano de atividades extra 
curriculares; 

• Contactamos entidades externas para a realização de sessões de promoção da saúde 
e de prevenção; 

• Fazemos um levantamento de necessidades, tanto das escolas, como dos pais, e as 
diligências necessárias para a sua concretização. 

Colaboração 

• Organizamos eventos e promovemos iniciativas para a angariação de fundos; 

• Organizamos, em conjunto com a EDUGEP, as CAF’s e AEC’s; 

• Elaboramos, em conjunto com a EDUGEP, as férias do Agrupamento (Natal, Páscoa e 
Verão). 

Organização 



• Apresentação dos novos órgãos sociais e plano de 
atividades; 

• Discussão de temáticas relacionadas com a disciplina em 
contexto escolar, as refeições/funcionamento dos refeitórios, 
necessidades ao nível das infraestruturas e problemática 
das aulas de Educação Física no AV.  

Reuniões com a Direção do Agrupamento e 
Coordenação de Escolas 

• Orçamento Participativo; 

• Grupo de trabalho de currículos alternativos 

   

Participação em Iniciativas da Direção 

RELACIONAMENTO COM OS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 



RELACIONAMENTO COM OS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

• Acesso aos e-mails institucionais da Coordenação, das Direções de 
Turma e dos Representantes de Pais e Encarregados de Educação 
(RTEE) - facilitador da comunicação e mobilização para as questões 
e iniciativas ao longo do ano; 

Comunicação  

• Participação no Conselho Pedagógico - apesar de não ser 
obrigatória a representação dos pais neste Conselho, continuamos 
a considerar essencial esta representação e a procurar ter uma 
participação ativa; 

• Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos representantes 
dos EE no Conselho Geral. 

Integração nos órgãos de gestão do Agrupamento 



• Definição da estratégia da Associação ao longo do ano, procurando 
ir ao encontro das preocupações levantadas pelos pais e EE.  

Reuniões com os RTEE’s de cada Escola  

• Seleção de pessoas de ligação a cada escola, elementos chave na 
dinâmica criada ao longo do ano letivo e da boa concretização das 
ações desenvolvidas - Conseguimos criar uma dinâmica de 
proximidade com cada escola.  

Representantes de Escola  

RELACIONAMENTO COM OS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 



INCREMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DA APEE E SUA VISIBILIDADE 
NA COMUNIDADE 

• Realização da 1ª Reunião com Delegados e Sub-Delegados da 
Escola Álvaro Velho; 

• Apresentação das atividades propostas pela Associação e 
auscultação das preocupações e aspirações dos alunos 

Reunião com Delegados e Sub-Delegados 
de turma no AV 

• 3 edições da Newsletter; 

• Pretende informar sobre o agrupamento, as atividades nas escolas 
e iniciativas da Associação; 

• Está disponível online nos vários canais da APEE, no portal do 
Agrupamento e é também enviada por e-mail para os Delegados de 
Turma, RTEE e sócios. .  

Newsletter “Notícias do Álvaro”  



• Aumento da atividade na página de facebook – atualização quase 
diária; 

• 700 likes, conseguindo em cada publicação, uma interação bastante 
elevada.  

Facebook 

• Aumento do número de visitantes de forma significativa (cerca de 
2000 visitantes).  

Site APEEAEAV 

• Criação de Instagram, já com 150 seguidores 

Instagram 

INCREMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DA APEE E SUA VISIBILIDADE 
NA COMUNIDADE 



Entidade Temática Participantes 

Farmácias 

Pediculose 
1º ciclo 

Cuidados com o Sol 

Acne 6º e 8º ano 

Projeto Juventude em 

Movimento – Faculdade 

Egas Moniz 

Violência no namoro 8º ano 

Sexualidade 9º ano 

PSP Contos do Falco – segurança 

pessoal e rodoviária 
1º ciclo 

Centro Educação 

Ambiental 

Sensibilização ambiental 1º ciclo 

Geração Saudável Promoção da Saúde 2º e 3º ciclo 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 



• Procurou-se alargar para as CAF à escola nº 2 mas o número de 
alunos continua a revelar-se insuficiente, pelo que continuaram a 
ser agregados aos alunos da EB nº 1; 

• A frequência destas atividades foi de cerca de 80 alunos no 
conjunto das três escolas.  

CAF 

• Foram mantidas as atividades de enriquecimento curricular nas 
escolas do 1º ciclo com uma frequência de 520 alunos; 

AEC 

ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA E ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 



• No Natal e na Páscoa foram realizadas as atividades de férias nas 
interrupções letivas em parceria com a EDUGEP e com o 
Agrupamento. 

• Nas férias de Verão foram realizados 5 semanas de atividades, 
envolvendo cerca de 30 alunos por semana, do pré ao 7º ano. 

• É nosso objetivo o alargamento destas atividades até ao 9º ano.  

 

Férias Escolares 

• Em todas as atividades de apoio à família foi possível manter os 
preços e comparticipações de anos anteriores, sempre com a 
preocupação de não sobrecarregar o orçamento familiar com as 
despesas inerentes à ocupação e apoio aos seus educandos.  

Comparticipação da Associação de Pais 

ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA E ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 



• Com a realização da venda de rifas no Natal e com a verba 
arrecadada na Festa de Carnaval foi possível reunir condições para 
concluir este projeto; 

• No dia 10 de Junho foi concluída a colocação de cortinas em todas 
as salas do Álvaro Velho com falta de estores/estores partidos a que 
acresceu ainda a biblioteca e uma sala na EB dos Fidalguinhos.  

• O custo total deste projeto foi de cerca de €3.000 (nos anos de 2016 
e 2017) e para além dos elementos da Associação foram envolvidos 
mais de 5 pais voluntários que ajudaram na colocação das cortinas.  

Projeto Cortinas na Escola 

ACOMPANHAMENTO E ATIVIDADES DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
NAS ESCOLAS  



• Foi realizado um levantamento de necessidades auscultando alunos 
e encarregados de educação sobre estas matérias.  

• As sugestões foram apresentadas à Direção do Agrupamento, tendo 
aumentado o número de mesas disponíveis no “telheiro/polivalente” 
do AV e colocando também os matraquilhos.  

• Nesta perspetiva existe ainda muito a melhorar nas condições 
existentes e será sem dúvida uma área na qual continuaremos a 
trabalhar no próximo ano letivo.  

Projeto Recreio de Qualidade 

ACOMPANHAMENTO E ATIVIDADES DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
NAS ESCOLAS  



• A segurança e processo de entrada na escola Álvaro Velho foram 
debatidos com a Direção do Agrupamento e considera-se ter 
existido alguma melhoria no controlo e obrigatoriedade de 
passagem de cartões.  

• Perante alguma dificuldade em utilizar e conhecer todas as 
funcionalidades do cartão do Aluno, a Associação compilou e lançou 
o “Guia Escolar do Aluno”. (disponível no nosso site) 

• Neste Guia pode ser encontrada toda a informação relevante sobre 
a utilização do cartão, carregamentos, etc. 

• A partir de Abril de 2017 o Agrupamento disponibilizou o acesso à 
plataforma “Inovar”, lançamento do qual fizemos a divulgação nos 
nossos canais de comunicação.  

Projeto Entrada na Escola 

ACOMPANHAMENTO E ATIVIDADES DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
NAS ESCOLAS  



• Foi ainda realizado um levantamento relativo à segurança em volta 
das quatro escolas do agrupamento, concluído em Novembro de 
2016, e apresentado à Direção do Agrupamento e aos parceiros (JF 
e CMB).  

• Foi proposto em reunião de CMB a colocação de pinos no passeio 
junto á escola Sede (sentido BX Banheira/ Lavradio) e aguarda-se 
resolução desta situação.  

Segurança 

ACOMPANHAMENTO E ATIVIDADES DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
NAS ESCOLAS  



• No final do ano letivo realizámos a divulgação da 4ª edição deste 
projeto nos nossos canais de divulgação e junto dos Diretores de 
Turma, tendo sido a procura bastante elevada.  

• Foram apoiadas com esta iniciativa cerca de 70 famílias.  

• Para os alunos de 5º ano propusemos que as famílias, em troca dos 
livros, trouxessem material escolar para podermos ajudar famílias 
mais carenciadas. 

Troca de Manuais Escolares 

PROJETOS SOCIAIS 



• Em colaboração com a equipa de EMRC apoiamos na arrumação e 
reorganização do espaço “Loja Solidária” e o seu funcionamento é 
assegurado na 1ª e 3ª sexta-feira de cada mês no período pós-
laboral por um voluntário da Associação de Pais.  

• Também pontualmente divulgamos e apoiamos na recolha dos bens 
em que se revela existir maior dificuldade como foi o caso da roupa 
de rapaz e de material escolar.  

Loja Solidária 

PROJETOS SOCIAIS 



• Não estando inicialmente programada, esta atividade consistiu na 
recolha de bens alimentares para a elaboração de cabazes 
alimentares a distribuir a famílias carenciadas pela época da 
Páscoa.  

• A iniciativa foi promovida pelo grupo de EMRC com o apoio da 
Associação de Pais.  

Banco Alimentar da Páscoa 

• Colaboração com as escolas de 1º ciclo na angariação de alimentos 
junto dos hipermercados para a elaboração dos cabazes de Natal a 
sortear por cada escola. 

Cabaz de Natal 

PROJETOS SOCIAIS 



• A atividade teve uma boa adesão por parte dos alunos, pais, 
pessoal docente e não docente e estiveram presentes cerca de 
1.500 pessoas. 

• Além do festejo, convívio e aproximação dos membros da 
comunidade educativa, esta iniciativa permitiu à Associação 
assegurar a restante verba para conclusão do “Projeto das 
Cortinas”.   

Baile de Carnaval 

• À semelhança de anos anteriores a Associação de Pais organizou, 
com a colaboração dos representantes de cada escola de 1º ciclo, 
uma banca de bolos e de água para venda às famílias participantes.  

• O dinheiro angariado foi entregue à coordenação de cada escola, 
para o seu fundo de maneio de suporte às atividades a desenvolver 
em cada escola.  

Dia da Família 

PROJETOS SOCIAIS 



• A Associação apresentou candidatura junto da CMB para 
desenvolvimento de um conjunto de ações na escola Álvaro Velho, no 
âmbito do dia B.  

• O principal objetivo foi melhorar as condições de limpeza e de 
manutenção do espaço exterior da escola.  

• Foi excelente a adesão de professores, alunos e encarregados de 
educação.  

• Na escola-sede foi possível pintar o muro exterior da escola, pintar os 
muros e bancadas do campo de futebol, limpar em torno de 50% dos 
pavilhões e pintar 80% dos bancos e muros, pintar todos os corrimões 
que vedam espaços e canteiros interiores e limpar e arranjar os canteiros 
na zona central.  

• Nas escolas de 1º ciclo também houve grande adesão dos professores, 
alunos e encarregados de educação e cada escola apresentou a sua 
candidatura de melhoria do espaço exterior. 

Dia B 

PROJETOS SOCIAIS 



• No dia 14 de Junho, em jeito de encerramento do ano letivo, 
propusemo-nos a organizar um Arraial com o envolvimento de todas 
as escolas do Agrupamento.  

• O espírito de voluntarismo e disponibilidade com que foi preparado 
e executado por pais e professores, superou as nossas expectativas 
e isso refletiu-se nos participantes: cerca de 1250 pessoas. 

Arraial do Agrupamento 

• Apoiámos mais uma vez os finalistas do 9º ano oferecendo os 
diplomas.  

Gala de Finalistas 

PROJETOS SOCIAIS 



• De seguida apresentam-se as contas sendo que o saldo 
corresponde ao período decorrido entre o encerramento da 
Direção anterior (30 de Setembro de 2016) e 31 de Agosto de 
2017, por se considerar que o mês de Setembro deve já ser 
incluído no ano letivo seguinte. 

• Foi cumprido o orçamento e ultrapassados os objetivos de 
receita, o que permitiu fazer alguns investimentos 
importantes como a conclusão do projeto cortinas, a oferta do 
microondas para a escola Álvaro Velho e os Rádios  para as 
escolas de primeiro ciclo.  

• Foi possível  dotar a Associação de maior capacidade 
financeira para levar a cabo atividades futuras e prosseguir 
os seus objetivos.  

Apresentação de Contas 2016/2017 



CONTAS 2016/2017 





Assembleia Geral 

Presidente Milene Aguilar 

Secretário Efetivo Rosário Delgado 

Secretário Suplente Sara Ramos 

Direcção 

Presidente Marlene Nicolau 

Vice-Presidente Anabela Reis 

Tesoureiro Helena Gouveia  

Secretário Rosa Laranjeira  

Vogal Fernanda Duarte 

Vogal Claúdia Rogado 

Suplente Carla Campaniço 

Suplente Cláudia Carregal 

Suplente Helena Pombal 

Suplente Marco Pestana 

Suplente Rita Sena 

Suplente Sónia Barral 

Conselho Fiscal 

Presidente Ana Paula Ramalho 

Vogal Efetivo Rui Fernandes 

Vogal Suplente Bruno Andrade 



Conselho Geral 

Efectivo Bruno Andrade 

Efectivo 

 

Elisabete Bértolo 

Efectivo Marlene Candeias 

Efectivo Milene Aguilar 

Efectivo Rui Fernandes                     

Suplente  Cláudia Rogado 

Suplente  Fernanda Duarte 

Suplente  Helena Gouveia 

Conselho Pedagógico 

Anabela Reis 

Rita Sena 


