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NOTA INTRODUTÓRIA  

 
 O plano anual de atividades é um documento de trabalho que permite 
delinear os objetivos que esta associação pretende alcançar no ano que se 
avizinha. O ano letivo 2019/2020 será um ano de reforço e continuidade do 
trabalho realizado ao longo do ano letivo anterior (desde a formação da 
APEECES), em particular nas áreas, descritas neste documento. A Associação 
de Pais e Encarregados de Educação do Centro Escolar da Saldida 
(APEECES) tem como principal objetivo representar os Pais e Encarregados 
de Educação, junto dos órgãos que tutelam a Escola e outras instituições que 
estejam envolvidas na educação e formação integral das nossas crianças, 
sempre que solicitada ou por iniciativa própria. Pretende estimular uma 
cooperação efetiva entre todos os intervenientes no processo educativo, 
participando na construção de uma Escola segura, dinâmica e promotora do 
sucesso escolar, promover a efetiva participação dos Pais e Encarregados de 
Educação nas tarefas que lhe são inerentes. Nesse sentido, a missão da 
Associação passa por aproximar os pais da Escola e dotá-los de mais 
instrumentos de análise e ação na relação diária com os seus filhos e com a 
Escola. Com esta missão o propósito é motivar a comunidade escolar para 
uma relação saudável de confiança e respeito mútuo. Tendo como lema 
“contribuir para uma Escola dinâmica”, a APEECES pretende ser parte 
integrante de todos os assuntos respeitantes à Educação e para isso pretende 
participar como parceiro efetivo, junto dos órgãos autárquicos e outras 
entidades, de modo a facilitar o exercício dos direitos e dos deveres que cabem 
aos Pais e Encarregados de Educação. Só com o contributo de TODOS – 
alunos, pais, professores, assistentes administrativos, técnicos, operacionais e 
especialistas será possível fazer das Escolas e Jardim de infância, espaços de 
cidadania ativa e de participação solidária, cuja meta é garantir um ensino 
público de qualidade para todas as crianças. 

  
 
 
  
 
 

PLANO DE ATIVIDADES 

 
 O plano de atividades que a seguir se apresenta compreende as 
atividades propostas pela lista A para os Órgãos Sociais da Associação de Pais 
e Encarregados de Educação do Centro Escolar da Saldida, em diante 
designada por APEECES, para o ano letivo 2019/2020. 
   
 1 -Após a tomada de posse dos Órgãos Sociais da APEECES proceder à 
atualização dos Órgãos Socias da APEECES na Autoridade Tributária, 
Segurança Social e Banco (CCA); 

2 -Pedir a redução da cobrança da prestação de manutenção do banco, Caixa 
de Crédito Agrícola; 
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3 - Criar uma página no Facebook como forma de: 
 

• Divulgação de iniciativas próprias de reconhecido interesse para as 
crianças, famílias, professores, assistentes e todos os integrantes da 
comunidade escolar;  

• Divulgação do apoio dos nossos parceiros mecenas/ patrocinadores) 
nomeadamente empresas, instituições públicas e/ou privadas, 
particulares, etc;  

 
4- Enviar uma carta de apresentação/informação aos pais e encarregados de 
educação dos alunos do Centro Escolar da Saldida. 
 
5- Identificar o Encarregado de Educação “Representante de pais” de cada 
turma, que possa atuar como interlocutor entre a APEECES e a respetiva 
turma, funcionando como um elo de ligação entre ambas as partes;  
 
6- Angariar novos sócios (que terão um pagamento anual de quota mínima) e 
sensibilizar os antigos da importância em fazer parte deste projeto, criando, por 
um lado, um corpo ativo na dinamização da APEECES, e por outro, uma rede 
alargada de contatos. Pretendemos demonstrar a todos os Pais e 
Encarregados de Educação que, associando-se à APEECES seremos mais 
fortes e ativos em prol do desenvolvimento integral dos nossos filhos e 
educandos. 
 
7 - Apresentar a APEECES a mais algumas entidades do Concelho da Murtosa 
(GNR, Saúde, outras…); 
 
8- Comemorar o Dia Mundial da Alimentação com a confeção de um gelado 
saudável (polpa de fruta e azoto líquido); 
 
9- Participar no Carnaval Infantil da Murtosa 2019/ 2020, com a colaboração da 
construção do “carro de carnaval”; 
 
10- Comemorar o Dia Mundial da Criança com uma atividade de Lazer; 
 
11- Desenvolver atividades de angariação de fundos para fazer face às 
despesas da APEECES; 
 
12- Promover ações de formação e sensibilização para alunos e professores, 
em conjunto com as instituições locais, em temas como:  
 
a) Prevenção rodoviária e civismo; 
b) Regras de comportamento de trânsito e outras;  
c) Como reagir em caso do surgimento de algumas doenças; 
d) Primeiros socorros;  
 
13- Articular com o Agrupamento de Escolas e as Entidades Oficiais, uma 
proximidade que permita ajudar a solucionar problemas e a ultrapassar as 
dificuldades sentidas, tendo em vista, garantir a qualidade e segurança não só 
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dos educandos, mas também dos docentes, professores e demais 
intervenientes na comunidade escolar; 
 
14- Associar-se a eventos socioculturais, promovidos pelos diversos 
organismos e instituições locais; 
 
15 - Apoiar, participar e colaborar nas atividades desenvolvidas pela escola e 
para as quais a APEECES venha a ser convidada; 
 
16 - Solicitar à Mesa da Assembleia Geral da APEECES a convocação de 
eleições para os Órgãos Sociais (setembro 2020). 
  
    

ORÇAMENTO 2019/2020 

  

                          ATIVIDADES  RECEITA  DESPESA  

1 Saldo transitado 2018/2019  602,84€ --------- 

2 Donativos Entidades Oficiais   1400,00€ --------- 

3 Outros Donativos/Cotas 400,00€ --------- 

4 Atividades angariação de fundos   997,16€ 500,00€ 

5 Despesas Funcionamento:  -------- 600,00€ 

6 
Participação no Carnaval Infantil 
2019 

--------- 2200,00€ 

7 Outras despesas --------- 100,00€ 

    
     

 

 TOTAL  3400,00€ 3400,00€ 

  
  

CONCLUSÃO 
 

  

 Na qualidade de presidente do Conselho Executivo da Lista A, conto 
com o apoio, a ajuda, a disponibilidade e a dedicação dos colegas, para que 
consigamos até setembro do próximo ano, concretizar ao máximo este Plano 
de Atividades e Orçamento a que nos propomos.  
  
    

17/09/2019  
A Presidente do Conselho Executivo da Lista A 
 
 
 ______________________________   
  Júlia Emília Fontelas Sardinha 


