PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES PARA O TRIÉNIO
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

• Associação de Pais e Comunidade
Educativa
Promover reuniões de apresentação e divulgação
do nosso plano de atividades para o ano letivo de
2022/23 junto de:
✓ Agrupamento de Escolas de Reguengos de
Monsaraz;
✓ Associação de estudantes da Escola
Secundária Conde de Monsaraz;
✓ Representantes de pais das turmas do
Agrupamento;
✓ Câmara municipal
✓ Juntas de freguesias do município;
✓ CPCJ - Comissão de proteção de crianças e
jovens do concelho de Reguengos de
Monsaraz
✓ CLDS4 Reguengos
✓ CRAA – Conservatório Regional do Alto
Alentejo
✓ Escola Segura

Objetivos

Diligenciar esforços de forma a
que consigamos criar um clima
de
confiança
entre
a
Associação de pais e o
Agrupamento de escolas.

Estar sempre ao lado dos
alunos, pais e encarregados de
educação
de
forma
a
proteger os seus direitos e
também a esclarecer os seus
deveres.

Reunir de forma regular com os Representantes
de pais de turmas do Agrupamento
Reunir com a Associação de estudantes para Contribuir para uma melhoria
propor a integração dos alunos da Escola Básica nos refeitórios das nossas
escolas
António Gião a ter representatividade na
Associação de Estudantes
Reforçar
a
atenção
relativamente
ao
funcionamento dos refeitórios, bem como da
qualidade dos alimentos e refeições que são
servidas aos alunos.

ESCOLA de todos para todos

Reunir
com
Estabelecimento.

os

Coordenadores

de

• Associação de Pais Voluntariado e
Área Social

Objetivos

Efetuar contatos com associações de
voluntariado do nosso município de forma a que Intervir na área social por
possamos intervir e contribuir nas várias parte da Associação de pais
campanhas de voluntariado que ocorrem de
forma regular;
Identificar alunos com algumas necessidades e
dificuldades de forma a conseguirmos procurar e Minimizar as necessidades e
dificuldades dos alunos
encontrar soluções;

• Associação de Pais Ações de
Formação e Propostas de Atividades
Desenvolver workshops para pais, alunos, corpo
docente e não docente:
•
Alcoolismo e estupefacientes no meio
escolar/na adolescência
•
Sexualidade
•
Como lidar com a ansiedade dos nossos
filhos/pais
•
Doenças crónicas

Objetivos
Motivar e promover a
discussão de temas/assuntos
que possam suscitar algumas
dúvidas aos Encarregados de
Educação; Alunos; Docentes e
Não docentes

Esclarecer e apoiar os EE nos
Sessões de acompanhamento e esclarecimento ciclos de transição dos seus
em anos transitórios (Pré-escolar; 1º ciclo; 2º educandos.
ciclo, 3º ciclo e Secundário) para Encarregados de
Criar clima de confiança entre
Educação.
Associação
de
pais
e
Natal – “Uma frase, um desejo” proposta de
Agrupamento
atividade envolvendo todas as escolas do
Agrupamento.
ESCOLA de todos para todos

Dia Nacional do Estudante (24 de março) –
reunir com a Associação de Estudantes e propor
a comemoração desta data.

Reforçar a importância e a
visibilidade do aluno no
contexto educativo.
Impulsionar a participação das
famílias na educação dos seus
educandos.

Dia da família (15 de maio) propostas:
• “1 família, 1 receita” (Pré-escolar e 1º ciclo)
Contribuir para uma educação
• (2º, 3º ciclo e Secundário)
ambiental mais significativa
Dia do Meio Ambiente (5 de junho) – Oferecer junto dos alunos.

ecopontos para a Escola Básica Manuel Augusto
Envolver a Associação de pais
Papança.
na comunidade envolvente.
Participar nas festividades de Época Natalícia
desenvolvidas pelo nosso município.

• Associação de Pais Comunicação e
Divulgação
Através dos meios digitais
comunicação da APEEAERM

melhorar

Aumentar o número de associados através de:

Objetivos
a Divulgar a Associação de Pais
junto dos Pais e Encarregados
de Educação.

• cartaz informativo distribuído no início do
ano letivo;
• Criar uma agenda na página da Associação
de forma a informar as diversas atividades
que a Associação irá desenvolver ao longo
do ano letivo;
• Solicitação para criação de link na página
do Agrupamento, junto do Diretor do
Agrupamento
ESCOLA de todos para todos

Informar os Pais e os
Encarregados de Educação das
atividades
que
vamos
desenvolvendo ao longo do
ano letivo.

Aumentar a publicidade através de lonas
publicitárias de forma a identificar as diversas
atividades promovidas pela Associação.
Colaborar com o Jornal da Escola e também com
outros Órgãos de Comunicação Social.
Inscrição da associação na Confederação da
Associação de pais.
Participar na Exporeg como forma de divulgação
da Associação de Pais.
Criar um espaço de atendimento presencial,
junto da comunidade.

ESCOLA de todos para todos

