
 

Plano de Atividades 2020 – 2021 

 
 
MISSÃO 
Desenvolver o lema da APP “Aproximar, unir, envolver” os pais e restante comunidade escolar, promovendo as relações interpessoais e de sentimento 
de pertença. Neste sentido, tentaremos promover uma cultura saudável de respeito mútuo que aceite as não semelhanças e que se coloque no lugar 
do outro. Sempre intentaremos trabalhar para salvaguardar os interesses cívicos, pedagógicos, a integridade física e psicológica dos educandos.  
 
 
 

EIXO DE INTERVENÇÃO ATIVIDADES 

RELAÇÃO COM OS 
PAIS/ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO E SÓCIOS 

 

 
 Identificar a rede de comunicação entre pais que envolve os Representantes 
de Pais no Conselho Geral, os Representantes de Escola e os Representantes dos 
Encarregados de Educação (REE) pertencentes ao AEP. 
 Promover a proximidade entre os pais e a APP - devido à pandemia COVID-
19 as comunicações serão estabelecidas pelas seguintes vias: e-mail, telefone, facebook, 
site, reuniões e inquéritos on-line. 
 Promover a participação construtiva e a consciência social dos pais na 
escola e na vida do seu educando. Exemplo: Inquéritos on-line e salas para reunião 
de pais e oficina de artes para os pais (terão início após o levantamento das restrições 
imposta pela COVID-19). 
 

REPRESENTAÇÃO EM 
ORGANISMOS DA 
COMUNIDADE 

 

 
 Estabelecer e reforçar a colaboração institucional. Exemplo: reuniões com 
o Município de Pombal, Juntas de Freguesia, Comissão de Proteção de Menores, IAC, 
GNR, Polícia, Centros de Saúde, FERLEI, Associações (culturais, desportivas, outras). 
  Incentivar, promover e participar nas atividades propostas pelo AEP que 
sejam enquadráveis no âmbito de intervenção desta associação. 
  Auscultar e desenvolver ações conjuntas com a Associação de 
Estudantes. 
 

DINAMIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES E PROJETOS 

 

 
 Promover uma colaboração estreita entre professores das diferentes 
áreas e a APP com vista a incrementar o sucesso escolar e as relações interpessoais 
professor-aluno. 
 Visitar as escolas do agrupamento para aferir as suas necessidades 
(dependendo da evolução da pandemia). 
 Divulgar as ações desenvolvidas pela APP e informações úteis dentro do 
contexto escolar. Exemplos: atualização periódica do Facebook e site; divulgação de 
informações úteis por mail; ações informativas dirigidas aos pais e representantes de 
pais; divulgações junto da imprensa local. 
 Promover atividades de recolha de fundos para a APP junto dos pais e 
comunidade local. Exemplos: pedidos de patrocínio e/ou donativos (dirigidos à 
comunidade escolar e entidades externas).  
   Vigiar a alimentação nas cantinas escolares. As provas, in loco, 
dependerão da evolução da pandemia. 
 Monitorizar as condições de segurança na escola, nomeadamente em 
contexto de pandemia.  
 Dinamizar ações (in)formativas e de sensibilização. Exemplos: segurança 
escolar, parentalidade positiva e construtiva, bulling/ciberbulling, internet e seus perigos, 
drogas/álcool/tabagismo, entre outros. 
 Desenhar um Plano de intervenção e combate ao Bulling no AEP. 
 Continuação da implementação do projeto “Atitude Positiva” das 
Academias Gulbenkian do Conhecimento, que conta com a parceria do AEP e com o 
financiamento e apoios da Fundação Calouste Gulbenkian e da Câmara Municipal de 
Pombal. 
  

 


