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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 
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Escola Secundária Stuart Carvalhais 

04.nov.2016 



 Assegurada a atualização e dinamização 
 da página oficial da APEE na Internet 

 da página de Facebook da APEE 

 

 Garantida a resposta a todos pedidos / perguntas (dos 

Encarregados de Educação e da restante comunidade escolar) 

 Implementada a BD de contatos de EE (Encarregados de 
Educação) 

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

 A comunicação sobre todas as ações da APEE foi planeada e 
preparada com antecedência necessária 

(1) 

04.nov.2016 



(2) 

04.nov.2016 

 Realizada a receção aos alunos e encarregados  
de educação do 7ºano 

 

 Realizada apresentação da APEE a EE  
em todas as turmas da Escola:  

◦ 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 

 



(1) 

04.nov.2016 

 Concretizada 2ª temporada do projecto Mãos na Tinta” – Pintar 
salas de aulas nas férias da Páscoa . 

◦ Mobilizados mais de 80 encarregados de  
educação e alunos 

◦ Concretizada a pintura de 6 sala de aulas 

◦ Arranjados muitos estores 

 



(2) 

04.nov.2016 

 Realizada homenagem aos alunos que participaram nos 
projetos “Mãos na Tinta”. 

◦ Entrega de trofeu de participação 

◦ Entrega em sala de aula 

 



(3) 

04.nov.2016 

 Presença garantida e reconhecida da APEE no Dia do Patrono 

◦ Champimóvel - na Escola de 29 de fevereiro a 4 de março; 

◦ Centro Internet Segura - Fundação para a Ciência e  
a Tecnologia ofereceu 6 sessões de sensibilização  
a alunos para a utilização segura e responsável da Internet; 

◦ Workshop Aikido e Karaté - Real S.C.  
proporcionou-nos sessões de demonstração 

◦ Tuna Académica  do IADE -  atuou no exterior e  
no refeitório, na inauguração da Loja Solidária e 
na sala dos professores 

◦ Banca de Sabores da APEE - abriu o apetite a todos e  
adoçou muitos corações, com a oferta de chá quentinho...  

◦ Direção da APEE na apresentação  “Pedaço de Noz”  

 



(4) 

04.nov.2016 

 Garantida a organização e realização da cerimónia do Dia do 
Diploma  

◦ Garantido um espaço e cenário com  
condições de dignidade para alunos, famílias e convidados. 

◦ Entregues diplomas a alunos  

 que terminaram 12º no ano  letivo 2015/2016 

 com prémio de Mérito de ciclo 
 

◦ Asseguradas fotografias para mais tarde recordar  

◦ Mobilizada  toda a comunidade escolar e parceiros 

 Diretores de Turma entregaram diplomas 

 Muitos professores assitiram 

 Assistentes operacionais e administrativos  

 Autoridades (Presidente da JF + Diretor Dep. Educação CMS) 

 

 



(5) 

04.nov.2016 

 Realizadas 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 

◦ Preparação do Dia do Diploma  

 

 Realizadas inúmeras reuniões com Direção da Escola 
 Para apresentação dos Corpos Sociais da APEE 

 Sempre que foi preciso resolver /esclarecer questões da Escola 

 Apoiada (patrocínio APEE) a edição do “Pedaços de Noz”  

 Contributo ativo para criar regulamento de uso de cacifos 

◦ Aprovado no Conselho Geral 

◦ Aguarda implementação 

 



(1) 

04.nov.2016 

 Realizada ação de Homenagem aos professores 
( 15 e 16 de dezembro de 2015) 

 Espalhados cartazes na Escola  

 Oferta de frascos de doce  
a todos os professores 

 Entrega em sala de aula 

 Mensagem de agradecimento lida pelos alunos 



(2) 

04.nov.2016 

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

Ano Letivo
Manuais Recolhidos na 

Bolsa Livros

Manuais Entregues 

aos EE
Ano Letivo Total Pedidos

Total EE visados 

com entregas

2015/2016 345 235 2015/2016 99 73

2016/2017 349 253 2016/2017 101 90

Diferença 4 18 Diferença 2 17

COMPARATIVO ENTRE ANO LETIVO 2015/2016 E 2016/2017



(3) 

04.nov.2016 

“Bolsa de livros”  (2) 

Anos Letivos
Livros Entregues na 

Bolsa Livros

Livros Entregues aos 

EE

% Livros 

entregues

Livros ainda em 

Bolsa 
Anos Letivos Total Pedidos

Total EE visados 

com Entregas
%

7º 114 77 68% 37 7º 14 14 100%

8º 81 72 89% 9 8º 25 25 100%

9º 66 46 70% 20 9º 15 15 100%

10º 39 24 62% 15 10º 14 13 93%

11º 27 20 74% 7 11º 22 13 59%

12º 22 14 64% 8 12º 11 10 91%

Total 349 253 72% 96 Total 101 90 89%

BOLSA DE LIVROS 2016/2017
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 Garantida a continuação da ação de valorização de 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 500 Euros)  

 



(5) 

04.nov.2016 

 Oferta de árvores de natal para Biblioteca da escola e entrada 
do Pavilhão A (ANAs= Arvores de Natal Alternativas) 

 Feitas pela APEE 

 Usados materiais reciclados 

 



04.nov.2016 

 Conseguida a presença do Champimóvel na Stuart 
(29 de fevereiro a 4 de março) 

◦ Instalada ficha trifásica no pavilhão A 

◦ Turmas de 9º e 10º anos assistiram a  
sessões interativas sobre o corpo humano 
num simulador moderno e único 
em Portugal 

◦ Sessões para docentes 

 

(1) 



(2) 

04.nov.2016 

 Reforçada em diversas reuniões com a Direção a problemática do 
"Plano de emergência - segurança" nas preocupações da Escola 

 Realizada ação de sensibilização  
para Representantes de Encarregados  
de Educação (REE) 

 Promovida ação de sensibilização junto à 
Direção do agrupamento para  
reverter privatização dos bares da escola 

 Os bares da Escola voltaram a ser geridos pela Escola  
e os alunos voltaram a poder utilizar o cartão para pagamento. 

 Os alunos voltam a ficar melhor servidos, considerando os mais diversos aspectos 
(desde as questões da alimentação saudável, passando pela segurança dos alunos e 
até pela maior facilidade de controlo parental). 



(1) 

04.nov.2016 

 Garantida a organização e promoção da Assembleia Geral  

 Garantidas ações de vigilância  
à qualidade do serviço de refeitório na Escola  
(comissão acompanhamento APEE) 

 Garantida a presença assídua e participação ativa no Conselho Geral  

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

 Paricipação na VI Feira Solidária das Instituições 
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