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Comunicar melhor para uma escola mais informada 

Cooperar mais, para uma escola mais integrada

Pensar no “outro” para uma escola mais solidária

Formar continuamente, para uma escola atenta

Estimular a criatividade para uma escola mais completa

Representar bem, para uma escola mais participada

Interagir com o Exterior, para uma escola mais aberta



Comunicar melhor para uma escola mais informada
(Dinamizar a comunicação na escola e dar a conhecer a APEE e os seus objetivos e reforçar interação 

com alunos e os encarregados de educação)

Criámos novo logotipo da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação
(Tentámos envolver alunos, mas foi o professor/coordernador das artes 
visuais a entregar uma solução).

Instalámos Novo site oficial da APEE: 
apeestuart.weebly.com
(Havia umas páginas no site da Escola a que só se tinha acesso através de 
um professor da área de informática) 

Criámos nova página da APEE no Facebook
(Havia página da anterior Direção a que não conseguíamos aceder) 

Instalámos uma Caixa de correio da APEE
(localizada à frente da Secretaria, no Pavilhão A).

Recebemos os alunos e encarregados de educação
◦ 7º e 10º anos (12 setembro 2014)
◦ Restantes anos (dias das reuniões de turma)

Comunicar melhor 



Cooperar mais, para uma escola mais integrada (I)
(Participar em ações de cooperação envolvendo professores, pais, alunos e funcionários)

Reunimos com a Direção do Agrupamento e da Escola 
◦ Para apresentação dos Corpos Sociais da APEE (15 janeiro 2014)
◦ Sempre que foi preciso resolver /esclarecer questões da Escola

Reunimos com os Diretores de Turma no sentido de sentirmos de parte a 
parte, o que podemos desenvolver em comum e em prol da melhoria 
continua. 
(6 de fevereiro 2014 - presença de 20 diretores de turma - reunião decorreu muito bem; 
professores foram afáveis, participativos e com abertura para a colaboração e parceria)

Reunimos com diversos professores, debatendo questões da Escola e 
oferecendo o apoio da APEE 
◦ Departamento de Educação Física
◦ Coordenadora dos Serviços de Psicologia e Orientação
◦ Artes visuais

Organizámos de reunião entre Direção do Agrupamento e as todas as APEEs
do Agrupamento de Escolas de Massamá (15 Maio 2014)
◦ APEE E.S. Stuart Carvalhais; APEE da Escola EB1/JI da Barôta ; APEE da Escola EB1/JI Xutaria; 

APEE da Escola EB2,3 Egas Moniz e APEE da Escola EB1 Massamá.

Cooperar mais



Cooperar mais, para uma escola mais integrada (II)
(Participar em ações de cooperação envolvendo professores, pais, alunos e funcionários)

Cooperámos em ações do Plano de Atividades da escola

No dia do Patrono, apoiámos/ integrámos atividades da Escola e da A. 
Estudantes
(Entrega de prémios “Miss e Mister Stuart”; Lançamento do “Pedaços de Noz”; Visitas a diversas 
exposições)

Mantivemos presença e colaboração no projeto “Eco-Escolas”

Integrámos a equipa de Autoavaliação do Agrupamento

Recebemos mais de uma dezena de questões de Encarregados de Educação 
que analisámos, respondemos e/ou encaminhamos 
(Relações com DTs; Comportamento dos alunos; Horários; Amianto; Segurança; Refeitório)

Entregámos à Direção da Escola os problemas que dependiam da sua 
atuação e acompanhamos o andamento dos mesmos.
◦ Exemplo: carta que a APEE para Ministro da Educação e Delegado Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo com a situação da degradação física da escola e sobre amianto

Cooperar mais



Pensar no “outro” para uma escola mais solidária
(Apoiar iniciativas de solidariedade que envolvam alunos, encarregados de educação, professores e 

assistentes operacionais)

Apoiámos a Associação de Estudantes na Festa de 
Solidariedade – tomamos conta do Bar
(24 de janeiro 2014)

Promovemos a “Bolsa de Livros” - campanha de 
recolha de livros escolares usados
(Apoiar as famílias / Promover a reutilização dos manuais escolares). 

Aderimos à Comissão Local de Ação Social de Sintra 
(CLAS) / Comissão Social de Freguesia de Massamá e 
Monte Abraão (CSFMMA)

Pensar no “outro” 



Organizámos em conjunto com a Junta de Freguesia de 
Massamá, ações de Sensibilização sobre “Novas 
Drogas” para 4 turmas do 9ºano.

Organizámos e oferecemos a “Ação de formação em 
Primeiros Socorros para Assistentes Operacionais”

Apoiámos a promoção de diversas ações de formação 
na Escola
◦ “Sessão internet segura” organizada pela professora Paula Loureiro 

◦ Sessão de esclarecimento para Pais sobre o acesso ao Ensino 
Superior, organizada pela Coordenação dos Serviços de Psicologia e 
Orientação

◦ "Observação de Astros" (na Escola Stuart Carvalhais,3 de junho 
2014)

Formar continuamente



Estimular a Criatividade para uma escola mais completa
(Promover as aptidões dos alunos da escola, apoiar projetos de expressão dramática e corporal, etc.)

Organizámos eventos de dança 
◦ para professores (Kizomba) 

◦ para alunos (Hip Hop)

Fizemos tudo que podíamos para organizar e divulgar estes eventos, mas 
por razões de desmotivação e/ou desinteresse no público-alvo, não 
tivemos sucesso nestas atividades – só trabalho e muita frustração!

Contribuímos financeiramente para publicação intitulada 
"Pedaços de Noz" (textos produzidos em sala de aula pelos alunos da 
nossa escola - organizada Departamento de Português).

Apoiámos na divulgação do “Sarau de Dança e Ginástica 
Acrobática” (5 de junho, organizado pelo Departamento Educação Física)

Apoiámos a divulgação e participámos na entrega de 
prémios do evento da Associação de Estudantes “Miss e 
Mister Stuart e Concurso de talentos” (7 Março 2014) 

Estimular a Criatividade 



Representar bem, para uma escola mais participada
(Promover o papel dos REE-Representantes dos Encarregados de Educação e constituir canais de 

comunicação permanentes)

Ação de formação para REE – não conseguimos concretizar pelo início 
tardio da atividade da APEE (só em janeiro 2014)

Mas, criámos canais de comunicação permanentes com a divulgação 
aberta dos contactos telefone, a criação da caixa do correio, o correio 
eletrónico.

Garantimos a representação dos encarregados de educação no Conselho 
Geral

Participámos na cerimónia de entrega dos diplomas aos alunos do 12.º 
ano (3 outubro 2014)

Participámos na apresentação dos “Pedaços de Noz”

Representar bem 



Interagir com o Exterior, para uma escola mais aberta

Reunímos na nossa Escola todas as APEEs do 
Agrupamento de Escolas de Massamá no sentido de 
aferirmos necessidades e juntarmos sinergias.
(APEE E.S. Stuart Carvalhais; APEE da Escola EB1/JI da Barôta; APEE da 
Escola EB1/JI Xutaria; APEE da Escola EB2,3 Egas Moniz e APEE da Escola 
EB1 Massamá.)

Reunímos com a Junta de Freguesia
(oferecer o apoio dos EE da escola e partilhar alguns problemas no sentido 
de melhoria da comunidade escolar).

Assegurámos a representatividade na FAP Sintra
(Federação das Associações de Pais do Concelho de Sintra).

Marcámos presença na cerimónia de abertura do ano 
escolar que decorreu no centro Olga Cadaval, promovida pela Câmara 
Municipal de Sintra, um evento que se destinou também a prestar 
homenagem aos docentes e não docentes aposentados no ano letivo 
2014/2015. 

Interagir com o Exterior



Apoiámos a promoção do 1º Torneio Prof. João 
Campelo organizado pelo Stuart HC Massamá 

Fizemo-nos representar no 5.º Encontro de 
Práticas para a Inclusão da CM Sintra 
(18 outubro 2014) 

Reunimos com a Junta de Freguesia
(oferecer o apoio dos EE da escola e partilhar alguns problemas 
no sentido de melhoria da comunidade escolar).

Participámos no “Convívio Miguel Torga”, 
organizado pela Associação de Pais da Escola 
Miguel Torga (23 Março 2014)
.

Interagir com o Exterior

Interagir com o Exterior, para uma escola mais aberta
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