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Comunicar e 
interagir  

para uma escola 
partilhada 

Cooperar e 
mobilizar  

para uma escola mais 
completa 

Pensar o “outro” 
para uma escola 

solidária e consciente 

Estimular e 
formar  

para uma escola mais 
preparada 

Representação 
adequada  

para uma escola 
participante 



 Atualização e dinamização 
 da página oficial da APEE na Internet 
 da página de Facebook da APEE 
 
 
 

 Resposta a todos pedidos / perguntas (dos Encarregados de 
Educação e da restante comunidade escolar) 

 Concretização da BD de conctatos de EE (mais de 900 contactos) 

 Informação regular sobre as atividades da APEE e outros assuntos 
da Escola 

 Preparados planos de comunicação sobre todas as ações da 
APEE e com antecedência necessária 



 Receção aos alunos  
e encarregados  
de educação dos 7º e 10º anos 
(12 de setembro de 2017) 

 Palestra conjunta com Diretor  

 Banca de receção na Escola 

 

 Apresentação da APEE a EE  
em todas as turmas da Escola:  
(2 a 19 de outubro de 2017) 

 Palestra de representantes da APEE  
em cada uma das 1ªs reuniões de Turma  
(3 semanas, todos dias!). 

 Oferta do “Diário de Bordo “ 

 Recolha de contactos de EE 

 



 Participação ativa e decisiva  
no Dia do Patrono (10 de março de 2017) 

 PLANETÁRIO DIGITAL  
Co-organizado com o Departamento de Ciências  
Experimentais (sessões ao longo de todo o dia para alunos); 

 CIRCO DA FÍSICA - um projeto dos alunos do Núcleo 
de Física do Instituto Superior Técnico (NFIST)  
Co-organizado com o Departamento de Ciências Experimentais  
(atuação ao longo do dia); 

 PEDAÇO DE NOZ - Iniciativa tradicional do  
Departamento de Português  
A APEE patrocinou a impressão dos livros dos alunos  
que participam. 

 BANCA DE SABORES da APEE  

 Mostra da nossa  
Oficina de Artes Manuais ... 

 



 Reuniões com Diretores de Turma (DT) / Coordenadores de 
Diretores de Turma  

 Integração de REE nas reuniões de  Conselho de Turma 
 Preparação de visitas da APEE nas 1ªs reuniões de Turma 

 
 Reuniões com Direção da Escola / Diretor 

 Para apresentação dos Corpos Sociais da APEE 
 Sempre que foi preciso resolver /esclarecer questões da Escola 

 
 Participação ativa na preparação do  

Plano de Melhoria da Direção do Agrupamento 
 Aprovado no Conselho Geral 
 Aguarda implementação 

 



 Oficina de Artes Manuais 
– mobilização de pais e filhos para participar   
juntos em atividades e em formação  
na Escola  

 Corações em malha para  
homenagem aos alunos 

 Mantas de malha  
para enfeitar a banca no dia do patrono 



  Realização de 
Homenagem aos aluno – O coração da Escola 
(primeiro dia de aulas do 3º periodo – 19 de abril de 2017) 

 Escola enfeitada em todo o redor com balões (em forma de coração!) 

 Lona na Escola e uma passadeira vermelha para os alunos 

 Oferta de lembrança a cada aluno (caneta) 

 Coração em malha em cada sala de aula  



 “Bolsa de livros” para apoio a famílias e reutilização de 
manuais escolares 

 Recolha de manuais usados 

 Seleção e catalogação 

 Receção  e gestão de pedidos 

 Entrega de manuais 



 Valorização do papel usado 
“O (meu) papel tem Valor” 

 Recolha de papel usado para reciclar, 
cuja venda reverte a favor da  
beneficiação da Escola 
(até agora cerca de 865 Euros)  

 



 ANA’s ( Árvores de Natal Alternativas ) 
Oferta  de  árvores de natal para comunidade escolar  (Feitas pela 
APEE - usando materiais reciclados) 

 Biblioteca da escola  

 Entrada da Escola 

 



 Realização de 
Formação em Comunicação e Liderança  
para alunos  
Young Leadership Programme da Stuart Carvalhais  
(de 21 janeiro a 25 de março de 2017) 

 25 alunos, 8 sábados, numa parceria  
APEE E. S. Stuart Carvalhais e  
Club Toastmasters – Taguspark 

 Sessão final pública  
no Centro Lúdico de Masamá 
(25 de março de 2017) 

 NOSSOS ALUNOS  
Toastmasters foram 
CONVIDADOS a discursar 
num concurso para  
Toastmasters no  
ISEG/Ulisboa 
(8 de abril de 2017) 
 

 

 



 Apoio a palestra com o professor Jorge Rio 
Cardoso 
(3 de Março de 2017)  

 Palestra para pais – 
sobre métodos de estudo  
na Escola 

 Parceria com  
Biblioteca da Escola 

 

 



 Organização e promoção 
da Assembleia Geral da APEE 
(27 outubro 2017) 

 

 Presença assídua e participação ativa  
no Conselho Geral  

 Carta aberta a membros do CG  
apelando à não recondução do Diretor 

 Voto contra  recondução 

 

 Representação dos EE da Stuart em eventos públicos 
promovidos por terceiros 



 Participação animada na  
VII Feira Solidária das Instituições 
(27 de maio de 2017) 
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