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NTRODUÇÃO

O Plano Anual de Atividades é da competência da Direção eleita da Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas (APEEAEJBV)
no qual se delineiam os objetivos que esta associação se compromete, reunindo esforços
para levar a bom termo a sua concretização.
Tendo noção que o ano letivo 2020/2021 será um ano atípico devido à pandemia, a
APEEAEJBV mantem a linha de continuidade e trabalho realizado nos últimos anos letivos
em particular nas áreas descritas neste documento.
Como principal objetivo da APEEAEJBV temos a representatividade dos pais e
encarregados de educação junto dos órgãos onde têm assento no Agrupamento e no
Concelho, sempre que solicitada ou por iniciativa própria.
A APEEAEJBV tem como missão aproximar os pais da Escola, promovendo a sua efetiva
participação nas tarefas inerentes e fornecendo ferramentas para fortalecer uma relação
saudável e de confiança.
Tendo como lema “fazermos parte da solução” a APEEAEJBV pretende manter-se atenta,
ativa e ser parte integrante de todos os assuntos respeitantes à Educação, junto do
Agrupamento, Órgãos Autárquicos e outras entidades. É com o contributo de todos, pais,
alunos, professores, direção, pessoal não docente, que conseguimos assegurar um ensino
publico de qualidade e equitativo para todas as crianças e jovens.

Dar-se-á destaque ás seguintes áreas:
•

Articulações Institucionais

•

Articulações com Pais, Encarregados de Educação e Sócios

•

Articulações com Outras Entidades

•

Atividades Diversas
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RTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS

A cooperação institucional da APEEAEJBV ocorre da sua participação em órgãos onde tem
assento mas também por iniciativa própria ou outrem , em outros contatos com entidades
institucionais.

Desta articulação, entre outras, salientamos as seguintes:
•

Representatividade no Conselho Geral com 4 (quatro) elementos;

•

Representatividade na CPCJ, através da Presidente da Direção por inerência de cargo;

•

Representatividade no CLAS e no Conselho Municipal de Educação;

•

Reunião pelo menos uma vez por período escolar, com a Direção do Agrupamento,
ou, sempre que se justifique;
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RTICULAÇÕES COM PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E SÓCIOS

Ambicionamos que num ano totalmente diferente possamos estreitar relações e reforçar o
envolvimento dos pais/encarregados de educação e de toda a comunidade escolar através
das seguintes ações:
•

Realização de reuniões bimensais com os órgãos sociais da associação de pais, ou,
sempre que se justifique;

•

Angariação de novos sócios com finalidade de fortalecer a representatividade ativa
da APEEAEJBV, nomeadamente promovendo nas redes sociais da Associação de Pais
e através dos representantes de pais/encarregados de educação;

•

Dinamizar o papel dos Representantes de Pais e Enc. Educação de cada turma de
todos os ciclos promovendo reuniões trimensais com inicio no primeiro período
letivo;

•

Atendimento aos pais/encarregados de educação, mesmo os não sócios, em horário
e local a definir, dando preferência na sede do agrupamento;

•

Criação de uma base de dados de contatos de pais e encarregados de educação como
meio facilitador de comunicação e partilha respeitando o RGPD e utilização dos
mesmos única e exclusivamente para efeitos de assuntos da associação de pais;

•

Dinamizar as redes sociais (Facebook e Instagram) disponibilizando todas as
informações importantes relacionadas com a Escola e atualizando-as com
regularidade;
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RTICULAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES

Considerando que a comunicação clara e concisa deve existir entre todas as partes
envolventes, a APEEAEJBV encontra-se recetiva à colaboração ativa, nomeadamente com:
1– Corpo Docente e Não Docente
•

Participação dos Representantes de Pais e Encarregados de Educação nos Conselhos
de Turma;

•

Cooperação com a comunidade educativa em todas as atividades sempre que tal seja
solicitado ou se revele necessário;

2– Entidades Externas
Não descurando outras entidades a APEEAEJBV dará prioridade aos contactos regulares
estabelecidos com:
•

Município de São Brás de Alportel

•

Associação Ensinar a Sorrir

•

Confap

•

Equipa do Projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes”

•

Equipa do Projeto “Mais Família”

•

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel

•

Promoção/Participação de encontro com outras Associações de Pais do distrito ou
pais em parceria com a Confap e Frapal
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TIVIDADES DIVERSAS

A APEEAEJBV continuará a promover as seguintes atividades:
•

Recolha de papel e livros para a Algar/BA como forma de transformação de papel em
alimentos e assim continuar a ajudar as entidades locais que distribuem alimentos
pelas famílias mais carênciadas do concelho;

•

Elaboração de nova candidatura ao Programa das Atividades de Enriquecimento
Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2020/2021;

•

Promoção na qualidade de entidade promotora das AEC do 1º Ciclo em parceria com
o Agrupamento, Município e Associação Ensinar a Sorrir;

•

Participação no Acordo de Colaboração com Atribuição de “Vale + Educação” para o
ano letivo 2020/2021 celebrado entre a associação de pais, Município e
Agrupamento;

•

Protocolo de colaboração de implementação da componente de apoio à família e
atividades de animação e apoio â família na qualidade de divulgação, monotorização,
avaliação e colaboração entre a APEEAEJBV, AEJBV, CMSBA e Associação Ensinar a
Sorrir durante os períodos de interrupção letiva;

•

Participação e divulgação da APEEAEJBV na Feira da Serra e eventos similares;

•

Solicitação de apoio à Junta de Freguesia;
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TIVIDADES DIVERSAS

Tendo em conta que as temáticas são muitas mas que nem todas podem interessar a

todos os pais/encarregados de educação foi criado o “Ciclo por Ciclos” onde cada ciclo
terá um tema especifico e atual com um orador. Conscientes que nem tudo pode ser
implementado, após consulta aos pais/encarregados de educação no âmbito de tornar o
presente documento dinâmico e participativo seguem alguns dos temas mais solicitados:
•

Ansiedade em tempos de pandemia;

•

Cibersegurança—Controlo Parental no acesso à Internet;

•

Métodos de Estudo;

•

Papel dos Representantes de Pais e Enc. Educação;

•

Educação Parental;

•

Sexualidade nas crianças e jovens;

•

Alimentação—o que mudou com esta pandemia;

•

Workshop sobre lanches saudáveis;

•

Prevenção Rodoviária;

•

Importância de brincar no pré-escolar e 1º Ciclo;

•

Promoção da Auto Estima;

•

Oficina de Filosofia para pais e filhos;

•

Projeto sobre crianças em risco de afogamento;

•

Primeiros Socorros;
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TIVIDADES DIVERSAS - CONTINUAÇÃO

•

Participação e colaboração nas atividades desenvolvidas pelo AEJBV sempre que seja
viável e solicitado;

•

Direitos Fundamentais/Parlamento Europeu;

•

Importância das Associações de Pais no contexto escolar;

•

Reunião de Articulação com a CONFAP;

•

Bulling não é brincadeira;

•

Inclusão dos Alunos à saída do ensino secundário;

•

Prevenção das Toxicodependências;

•

Orientação Profissional dos alunos/Importância das profissões;

•

Técnicas de Meditação;

•

Engenharia Microeletrónica e Nanotecnologia - cursos e saídas profissionais;

•

Dores no crescimento - Hoje o que pode ajudar a crescer sem sintomas;

•

Voluntariado - o que podemos fazer;

•

CPCJ - Papel na família;

Encontramo-nos recetivos para mais sugestões, se assim o entender.
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PEEAEJBV

“Sejam quais forem os resultados, com êxito ou não, o importante é
que no fim cada um possa dizer: - Fiz o que pude”
(Pasteur)
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