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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE 

 ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS 

  

 

Jardins de Infância,  
Escolas Básicas do 1º Ciclo, 
Escola E.B- 2,3/s de José Relvas 
de Alpiarça 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES 2011/2012 

 

APRESENTAÇÃO DA APEEAEJR 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 
Agrupamento de Escolas José Relvas de Alpiarça, é uma associação 

constituída pelos pais e encarregados de educação dos alunos dos 

estabelecimentos de ensino pré-escolar, ensino básico 1.º ciclo, 2.º ciclo e 

3.º ciclo e ensino secundário da freguesia de Alpiarça, concelho de Alpiarça. 
  

 

OBJECTIVOS 
 

A Associação tem por fim a participação activa no processo de educação, 

ensino e cultura dos educandos, que frequentem os estabelecimentos de 
ensino deste Agrupamento de Escolas José Relvas de Alpiarça. Objectivos 

para o biénio 2010/2012: 

 

 Estimular uma maior participação dos encarregados de educação na 

vida escolar dos seus educandos, assim como o seu interesse pelos 
problemas existentes na comunidade escolar, na generalidade. 

 Ajudar a resolver todos os problemas que nos forem reportados pelos 

pais e encarregados de educação, procurando responder a todos os 
casos, quer prestando esclarecimentos, quer levando as questões 

pertinentes à Direcção do Agrupamento, no sentido de serem 

tomadas as acções julgadas mais adequadas. 

 Colaborar com a Direcção do Agrupamento e com os órgãos 

autárquicos, na resolução dos problemas relacionados com as infra-

estruturas, falta de pessoal docente (nomeadamente de apoio a 

projectos de interesse comunitário) e falta de pessoal auxiliar.  
 

 Procurar melhorar a difusão da informação junto dos pais e 

encarregados de educação, no que toca às propostas ou decisões 
vindas do Agrupamento, órgãos autárquicos ou da própria 

Associação, que envolvam directa ou indirectamente os educandos. 
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 Estarmos atentos aos problemas de segurança, tanto no espaço 

envolvente das escolas, como no seu interior, tendo especial atenção 

à necessidade de melhorar o controlo das entradas/saídas dos 
espaços escolares. 

 Continuar a participar em todas as actividades desenvolvidas pelo 

Agrupamento, pelos órgãos autárquicos ou por outras entidades, em 
que se considere relevante o nosso contributo. 

 Dinamizar acções de apoio social, que envolvam a comunidade 

escolar, em colaboração com diversas entidades.  

 

ESTRATÉGIA PARA O ANO LECTIVO DE 2011/2012 

   
A Associação pretende dar continuidade a um conjunto de iniciativas que 

visam proporcionar, a curto e a médio prazo, uma melhor capacidade 

organizativa, visibilidade e reforço do nosso papel como Associação de 

Pais, de modo que possamos cumprir cabalmente o nosso principal 

desígnio: defender e promover os interesses dos nossos educandos, em 

estreita colaboração com a restante comunidade educativa. 

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

A nossa disponibilidade para apoiar, quer em termos financeiros, quer em 

termos organizacionais, as actividades levadas a cabo pela comunidade 

educativa, implica uma procura constante de recursos financeiros e a 

mobilização dos elementos da Associação (e dos pais, na generalidade), 

para podermos levar por diante actividades a que nos propomos apoiar, 

colaborar ou organizar. 

Internamente: 

Desenvolver o processo de criação de sócios efectivos  – que até à 

data não foi implementado, de forma a dar cumprimento, quer à Lei das 

Associações de Pais, quer ao artigo 5º, Cap. III dos nossos estatutos. 

Pensamos assim melhorar a nossa organização interna, através de uma 

maior responsabilização e envolvência dos encarregados de educação e de 

uma melhoria da circulação da informação entre os associados, além de ser 

expectável um maior encaixe financeiro através da quotização.  

Apoio: 

 Apoio constante às actividades/solicitações de alunos, 

professores e Direcção do Agrupamento – Aos alunos e 

professores: organização de eventos, visitas de estudo, aquisição de 
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material escolar e equipamentos. À Direcção do Agrupamento, apoio 

à realização das suas actividades regulares: desfile de carnaval, 

arraial no final do ano lectivo e cerimónia do Dia do Diploma. Outras 

actividades/solicitações que eventualmente surjam e em que seja 

justificada a nossa intervenção.  

 

Colaboração:  

 Conversas com Pais 

 

o “Como apoiar os seus filhos nos estudos” – Actividade 

proposta pela nossa Associação à Direcção da Escola e ao 

Gabinete de Apoio ao aluno (GAA). Neste momento está a ser 

desenvolvida e coordenada pelo GAA com objectivo de ser 

apresentada no início deste ano lectivo (Outubro) e nos anos 

lectivos seguintes. Inclui debates e workshops com os pais. 

Outubro. 

     

o Encontro com uma figura pública ligada à educação  - 

Pretende-se convidar uma figura pública para promover um 

debate com a comunidade escolar sobre um tema achado 

pertinente. Actividade coordenada pelo GAA. Uma vez por 

período.    

 

 Projecto de Intervenção no Refeitório da EB1 de Alpiarça – à 

semelhança do ano transacto, e caso se ache necessário, intervir na 

normalização do funcionamento do refeitório, promovendo junto dos 

alunos comportamentos adequados ao contexto do mesmo. 

Actividade coordenada pelo GAA.  

 

Actividades que visam proporcionar algum retorno financeiro:  

 II Grande Noite de Fados de Alpiarça – Reavivar o espírito fadista 

alpiarcense. Dar a conhecer a nossa Associação junto da comunidade. 

Angariação de fundos. Novembro. 

 Torneio de Cartas Magic – Torneio com o qual pretendemos criar 

um ponto de encontro salutar entre os jovens de Alpiarça e dos 

concelhos limítrofes, que na sua grande maioria são estudantes. Esta 

actividade estimula a actividade cerebral e obriga a aumentar o 

conhecimento da língua inglesa. Dar a conhecer a nossa Associação 

junto dos mais novos. Angariação de fundos. Junho. 
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 Ciclo Paper – Promover o convívio entre os nossos associados e a 

comunidade em geral. Dar a conhecer o nosso património edificado, 

ambiental e cultural. Angariação de fundos. Março ou Abril. 

 Convívio com Futebolista – Convidar futebolista de renome para 

um convívio com os jovens estudantes do Agrupamento de Escolas. 

Teremos bolas e camisolas para serem assinadas pelo “craque”. Em 

data a definir.  

  

Actividades em parceria com outras entidades: 

Câmara Municipal de Alpiarça  

 

o Caminhada de São Martinho – organizada pelo Gabinete de 

Desporto da Câmara Municipal de Alpiarça, em que a nossa 

Associação participa com a organização de um dos pontos de 

encontro, dentro de um percurso previamente definido. 

Novembro. 

 

o Conversas de Café - Sensibilizar a População para a 

importância da Actividade Física na qualidade de Vida. 

Sensibilizar em primeiro lugar os pais para a necessidade de 
estimularem as crianças para práticas regulares de actividade 

física. A nossa Associação colabora na logística necessária à 

iniciativa. Em data a definir. 

 

o Fórum Desporto - organizado pelo Gabinete de Desporto da 

Câmara Municipal de Alpiarça. Em data a definir. 

 

CUSTOS 

Despesas decorrentes da solicitação de apoio financeiro vindas de alunos e 

professores para apoio das suas actividades regulares: visitas de estudo, 

aquisição de material escolar e equipamentos. Vindas da Direcção do 

Agrupamento para apoio das suas actividades regulares: desfile de 

carnaval, arraial no final do ano lectivo e cerimónia do Dia do Diploma. 

Outras que eventualmente surjam e em que seja justificado a nossa 

intervenção.  

Custos decorrentes do desenvolvimento das nossas próprias actividades, 

aquisição de materiais e equipamentos.  
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RECEITAS 

Receitas provenientes da quotização, da realização das iniciativas realizadas 

com esse objectivo. Receitas provenientes de apoios institucionais, 

donativos e publicidade. 

 

Alpiarça, 26 de Setembro de 2011 

 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 

Agrupamento de Escolas José Relvas 


