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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES  

ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

A APP – Associação de Pais de Pombal congrega e representa pais e encarregados de educação 

dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Pombal 

(AEP). 

A APP é uma associação que visa avivar a importância do envolvimento dos pais e encarregados 

de educação na comunidade escolar. Para tal, consagrou-se com a missão de aproximar, unir e 

envolver, defendendo o superior interesse e os direitos dos alunos. 

 

Ao longo do ano letivo de 2019-2020, a APP posicionou-se como parceiro social junto do AEP, 

das autarquias locais, autoridades e outros instituições, de modo a possibilitar e facilitar o exercício 

dos direitos e o cumprimento dos deveres que caberá aos encarregados de educação. 

Por outro lado, a APP procurou estar presente e cooperar na resolução de problemáticas referentes 

à comunidade escolar. 

 

Ao longo do ano letivo 2019-2020, a APP reuniu-se pelo menos uma vez por mês. 
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1. RELAÇÃO COM OS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E SÓCIOS 
 

1.1. Atendimento aos pais: na primeira quarta-feira de cada mês, entre as 18 e as 19 horas, na 

sala de reuniões 2 da Escola Secundária de Pombal e sede da APP, esteve-se disponível para o 

atendimento presencial aos pais, encarregados de educação e sócios. Na sequência do 

confinamento obrigatório devido à pandemia COVID-19, o atendimento passou a ser por telefone 

ou por e-mail.   

1.2. Angariação de sócios e sensibilização dos pais/encarregados de educação: no ano letivo 

2019/2020 a APP contabilizou um total de 92 sócios inscritos. É fundamental explicar aos sócios 

que a renovação da inscrição é coincidente com o início dos anos letivos. 

1.3. Recolha e gestão de contactos dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação, 

dos Representantes de Escola, dos Representantes de Pais no Conselho Geral e dos pais. 

1.4. Reunião do 1º Conselho Consultivo da APP 2019/2020, com a presença de 21 

Representantes dos Pais e Encarregados de Educação. Os REE apresentaram as suas principais 

preocupações, sugestões e recomendações acerca da vida escolar dos seus educandos (9 de 

dezembro de 2019). 

1.5. Auscultação dos pais e encarregados de educação dos alunos da EB1 de Almagreira (13 

de fevereiro 2019, na Junta de freguesia de Almagreira). 

1.6. Reunião com pais e encarregados de educação dos alunos do Centro Escolar de Louriçal 

e Jardim de Infância Moita do Boi. Com o objetivo de ouvir as preocupações, os anseios e as 

sugestões para sucesso escolar dos alunos (17 de fevereiro de 2020, junta de Freguesia do 

Louriçal).  

1.7. Reunião com pais e encarregados de educação dos alunos das escolas EB1 Pelariga e 

Machada (17 de Fevereiro, Junta de Freguesia da Pelariga). 

1.8. Auscultação dos pais sob a forma de inquérito on-line, elaborado pela APP em parceria 

com a FERLEI (Federação Regional das Associações de Pais e Encarregados de Educação de 

Leiria). Decorreu no período de 29 de maio a 8 de julho. Os resultados deste inquérito foram 

posteriormente apresentados em Conselho Geral, ficando a constar da respetiva ata. 

1.9. Desenvolvimento de questionário com o intuito de avaliar a relação Família-Escola no 

AEP e no sentido de poder fornecer alguns contributos para o Encontro Nacional de GAAF's, dia 1 
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Fevereiro, em Coimbra, promovido pelo IAC (Instituto de Apoio à Criança). O inquérito decorreu de 

19 de Janeiro a 30 de Janeiro e teve a participação de 150 pais. 

1.10. Elaboração de inquérito para avaliação da qualidade de ensino dos Cursos 

Profissionais enquadrado no âmbito da candidatura dos cursos profissionais, do AEP, ao selo de 

qualidade EQAVET. A APP esteve reunida com os peritos em 22 de Maio 2020, fazendo parte 

Painel do stakholders externos. 

 

 

2. RELAÇÃO COM A ESCOLA 
 

2.1. Apresentação de palestra na apresentação solene da avaliação externa e presença em 

várias reuniões, levadas acabo pela Inspeção Geral de Educação e Ciência. 

2.2. Presença na sessão formal na cerimónia dos quadros de honra Mérito e Valor aos alunos 

do Agrupamento de Escolas de Pombal, no ano letivo 2018\2019 (29 de novembro de 2019, 

21H00).  

2.3.  Presença de elementos do Conselho Executivo da APP nas Festas de Natal das diferentes 

escolas do Agrupamento de Escolas de Pombal (dezembro). 

2.4.  Colaboração na divulgação de folhetos/informações aos Encarregados de Educação, 

visando sensibilizar a comunidade educativa para a problemática COVID-19 (29 de janeiro 

de 2020). 

2.5. Participação na reunião de apresentação do Projeto Cultural de Escola (PCE) 

enquadrado no plano Nacional das Artes (13 de fevereiro de 2020, 17H – Sala de Reunião 

1 da Escola Secundária de Pombal). 

2.6.  Reunião “Eco-Escolas” - para aprovação de planos de ação 2019\2020 e outros assuntos 

(20 de fevereiro de 2020, 18H às 19H, no Auditório Gabriela Coelho da Escola Secundária 

de Pombal). 

2.7.  Presença na visita de monitorização (com a CMP, Junta de Freguesia de Vila Cã, 

representante da direção de AEP, representante de pais no conselho geral, e docentes da 

EB de Vila Cã) para o levantamento de necessidades e conformidade/inconformidades 

referentes ao Plano de Contingência para o COVID-19 e ao retorno das aulas presencias na 

referida escola (24 de julho de 2020). 
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2.8. Colaboração para a candidatura dos cursos profissionais, do AEP, ao selo de qualidade 

EQAVET (22 de maio 2020). 

2.9. Reunião com AEP (3 de setembro de 2020) para a discussão do plano de Contingência 

para COVID-19. Elaboração de uma proposta como contributo para a definição do Plano de 

Contingência para o COVID-19 e do estabelecimento dos diferentes regimes de ensino, 

mediante a aplicação prévia de um inquérito aos pais (agosto/setembro de 2020). Este teve a 

participação de 225 pais.  

 

3. INTERACAO COM OUTRAS ENTIDADES E EVENTOS DA COMUNIDADE 

3.1. “Caminhada Solidária” em benefício do Pedro Ferreira, criança de 8 anos com Distrofia 

Muscular Duchene (1 de dezembro de 2019, 9H30- Pombal). 

3.2. Arruada pelos direitos da criança. (19 novembro 2019). 

3.3. Presença no 3º Conselho de pais e Professores (29 janeiro 2020). 

3.4. Participação no Encontro Nacional de GAAF – Relação Escola\Família como potenciadora 

de sucesso escolar – promovida pelo Instituto de Apoio à Criança. Nesta a APP interveio 

dinamizando a apresentação “Contributos da Associação de Pais de Pombal”, (1 de fevereiro 

de 2020, 11H00). 

3.5. Participação na reunião alargada CPCJ de Pombal. 

3.6.  Participação nos órgãos socais da Ferlei. 

3.7. Concertação de estratégias na área da alimentação e nutrição (19 de dezembro de 2019, 

14H30 – Edifício Paços do Conselho) – reunião com a equipa da Câmara Municipal de 

Pombal em intervenção nos refeitórios escolares (pré-escolar e 1º ciclo).  

3.8. Reunião entre Associação de Pais de Pombal e vereadores acerca da problemática de 

infiltração no Centro Escolar de Pombal (6 de dezembro de 2019). 

3.9. Entrevista ao Correio da Manhã acerca da segurança escolar (Drogas e Rixas) em tornos 

das escolas em Pombal (27 de janeiro 2020). 

3.10. Entrevista ao Notícias de Leiria acerca da insegurança escolar em torno das escolas 

Secundária e Marquês de Pombal (5 de fevereiro 2020). 
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3.11. Reunião do Conselho Municipal de Segurança – Restrito, para discussão da 

segurança escolar em torno das escolas Secundária e Marques de Pombal. (10 de março 

de 2020). 

3.12. Reunião com Associação Tempos Brilhantes e Câmara Municipal de Pombal, 

para a apresentação de um novo modelo de AEC (20 de fevereiro de 2020). 

3.13. Reunião do Conselho Local de Ação Social de Pombal, CLAS (20 de fevereiro de 

2020). 

3.12. Presença no Conselho Municipal da Educação (26 de novembro de 2019 - 14H30). 

    3.13. Sessão com PSP, online e gratuita, sobre a e segurança das crianças (28 de novembro 

de 2019, 21H30 às 22H30). 

 

4. DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES E PROJETOS 
 

 3/3/2020: Dinamização da Tertúlia “Desafios à Escola, à família e à comunidade – 

atividade que resultou da parceria entre várias entidades: CMP, AEP, PSP, ARSC e APP. 

Contou com a participação de 132 pais.  

 13/3/2020: Evento massagens “Sem Stress” - suspensa devido a pandemia a Covid-19 (13 de 

março de 2020, 19H). 

 Novembro 2019 e Março 2020: Criação e atualização do cartaz e “flyer” do “Projecto 

Atitude Positiva” das Academias Gulbenkian do Conhecimento (ACG). 

 24/1/2020: Balanço da implementação do projeto no decurso do 1º período letivo Academias 

Gulbenkian do Conhecimento da Associação de Pais de Pombal. 

 27/3/2020: Apresentação do Balanço geral do “Projeto Atitude Positiva” aos parceiros 

CMP e AEP. 

 Maio a Julho: Preenchimentos dos dados de monitorização relativos ao “Projeto Atitude 

Positiva”, solicitados pela Comissão de avaliação Externa. 

 17/7: Reunião on-line com as Academias Gulbenkian para apresentação do ponto de 

situação do “Projeto Atitude Positiva” e impacto da pandemia COVID-19. 

 4/8/2020: Reunião de esclarecimento com a Comissão de Avaliação Externa das ACG. 

 Manutenção da página do facebook.  

 Conservação do site da APP. 

Pombal, 20 de novembro de 2020 
O Conselho Executivo da Associação de Pais de Pombal 
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Arruada pelos direitos da criança. 
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CONSELHO CONSULTIVO 
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REUNIÃO “ECO-ESCOLAS” 
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3º CONCELHO DE PAIS E PROFESSORES DE POMBAL. 
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ENCONTRO NACIONAL DE GAAF 
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ROTEIRO PELAS ESCOLAS 

 

 

TERTÚLIA 
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TERTÚLIA 
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TERTÚLIA 
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A NOSSA EQUIPA DE RECRUTAMENTO 

 (No dia de seleção de Psicóloga implementora para o projeto das Academias Gulbenkian do 
Conhecimento) 


