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Estrutura do relatório 

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 

1 Aluno, o Coração da Escola 

Aluno 

Coração da Escola 



Aluno, o Coração da Escola 

Comunicar e interagir  
para uma escola partilhada 

2 

 Refrescamento da imagem da APEE 
 Mais distinção face à imagem do  

agrupamento 
 Maior aproximação ao lema  

“Aluno, o Coração da Escola” 

 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) 

 BD de conctatos dos EE (recolhidos mais de 900 contactos),  
mas Informação regular sobre as atividades da APEE e outros assuntos da Escola seguiu 
apenas para associados. Os envios para outros complicaram-se porque gestores de 
emails marcam como “spam” 

 Foram preparados planos de comunicação para todas as 
ações da APEE, com antecedência necessária. 



 Receção aos alunos  
e encarregados de educação  
dos 7º e 10º anos 
 Faixa “Bem-Vindos” 

 Palestra conjunta com Direção  

 Banca APEE na Escola 

 Apresentação da APEE a EE  
(Reuniões com Diretores de Turma - 
4 a 18 outubro 2018)  

 Oferta do “Diário de Bordo“ 

 Tshirts “Estamos na Escola!” 

 Banca APEE na Escola 

 Campanha sensibilização (Facebook + e-mail) 

 

Comunicar e interagir  
para uma escola partilhada 

3 Aluno o Coração da Escola 



Cooperar e mobilizar  
uma escola mais completa 

4 Aluno o Coração da Escola 

 Dia do Diploma – Responsabilidade pela organização da 
cerimónia (6 dezembro 2017)  

 Concepção, preparação e montagem do evento 
 Oferta de capa e fita alunos finalistas 
 Articulação com prof. Nuno Peres (adjunto do Diretor) 
 Apresentação da cerimónia 
 Oferta de fotógrafo 
 Oferta de animação (cantores/músicos) 
 

 
 

 



 Dia do Patrono (9 de março 2018) 
Participação ativa e decisiva! 
 Origami Células + Extração de DNA 

Com apoio do INIAV, Co-organizado com o Departamento  
de Ciências  Experimentais (disponível ao longo de todo o dia) 

 CIÊNCIA VIVA – Bicla BINA-ANGRY BIRDS  
Co-organizado com o Departamento de Ciências  
Experimentais  (na escola ao longo do dia); 

 HOMEM ESTÁTUA – “Elvis Presley”  
Oferta APEE para toda a Escola 

 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  

Cooperar e mobilizar  
uma escola mais completa 

5 Aluno o Coração da Escola 



Cooperar e mobilizar  
uma escola mais completa 

6 Aluno o Coração da Escola 

 Coordenadores de Diretores de Turma – trabalho conjunto 
sem grande sucesso... 

 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 

 Reunião para preparação do projeto curricular dio agrupamento  
 

 Apoio à edição + patrocínio ao  
“Pedaços de Noz”  
(cooperação com Departamento de Português) 

 
 Trabalho conjunto com Departamentos  

para Dia do Patrono 
 

 



Pensar o “outro” 
uma escola solidária e consciente 

7 Aluno o Coração da Escola 

 Bolsa de Livros - apoiar as famílias e 
promover a reutilização de manuais escolares  



 “O (meu) papel tem Valor” - Valorização do papel usado 
Recolha de papel usado para reciclar, cuja venda reverte  
a favor da beneficiação da Escola 
(até agora cerca de 1000 Euros)  

 

Pensar o “outro” 
uma escola solidária e consciente 

8 Aluno o Coração da Escola 



 “APEE na ajuda à Miriam” – tampinhas para prótese e 
tratamentos 
APEE contribuiu para que a Miriam Aleixo tenha recebido a prótese que 
tanto necessitava para uma locomoção mais cómoda. Foram centenas e 
centenas de tampinhas doadas por vários amigos da nossa Associação ... 

Pensar o “outro” 
uma escola solidária e consciente 

9 Aluno o Coração da Escola 



 

Pensar o “outro” 
uma escola solidária e consciente 

10 Aluno o Coração da Escola 

 ANA’s (Arvores de Natal Alternativas ) 
Oferta  de  árvores de natal para comunidade escolar  
(Feitas pela APEE - Usados materiais reciclados –árvores de natal de cartão) 

 Biblioteca da escola  

 Entrada da Escola + todos telheiros,  
em toda extensão dos pavilhões 



 

Estimular e formar  
para uma escola mais preparada 

11 Aluno o Coração da Escola 

 Stu’ART.labs - laboratórios de aprendizagens e expressão 
artística 
Iniciativa da APEE - proporcionar contextos de ocupação do tempo livre, formação e 
aprendizagem em áreas relevantes pouco valorizadas nas ofertas curriculares oficiais 

 AULAS DE TEATRO 
oferece aos alunos a possibilidade de frequentarem aulas de teatro, dirigidas 
pelo actor Jorge Estreia. 

 Local das aula: Espaço TEATROESFERA. 



 

Estimular e formar  
para uma escola mais preparada 

12 Aluno o Coração da Escola 

 Apoio a divulgação de palestras com escritores – Biblioteca 
da Escola 

 "Os homens Nunca Saberão Nada Disto" - escritora Patrícia Ribeiro  (12 de 
janeiro) 

 "Pé Descalço" - autor Ricardo Frade (6 de fevereiro) 



 

Representação adequada 
para uma escola mais preparada 

13 Aluno o Coração da Escola 

 Organização e promoção 
da Assembleia Geral da APEE 

 

 

 Conselho Geral  e Equipa de Autoavaliação do 
Agrupamento (EAVA) 

 Presença assídua e participação ativa nas reuniões do 
Conselho Geral 

 Participação na Comissão Permanente do Conselho Geral 

 Participação na Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 
(EAVA) 



 

Representação adequada 
para uma escola mais preparada 

14 Aluno o Coração da Escola 

 Garantida a representação dos EE da Stuart em eventos 
públicos promovidos por terceiros 

 Exemplo: Participação nos festejos dos  
Santos populares da freguesia / 
ARRAIAL NO SALGUEIRO MAIA 
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