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as nossas linhas orientadoras
Estrutura da apresentação
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O nosso compromisso 2014-2015

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



Comunicar e interagir para uma escola 
partilhada
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O nosso compromisso para  2014-2015

Gerir a página oficial da APEE

Dinamizar a página de Facebook

Gerir contatos e pedidos dos Encarregados de Educação

Gerir contatos e pedidos da restante comunidade escolar

Instalar Base dados de contatos de EE para transmissão 
de informação de interesse sobre a Escola e para a gestão 
da vida escolar dos seus educandos

Estabelecer planos de comunicação para todas as ações 
da APEE 



Cooperar e mobilizar para uma escola mais 
completa
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O nosso compromisso para  2014-2015

Pintura da Escola, projeto de mobilização de vontades e de 
aposta na cooperação 

Participar em atividades do “Dia do Stuart” (dia do patrono)

Integrar o "Projeto Escola-família" previsto no contrato de 
autonomia do Agrupamento

Mobilizar e reunir com 
Diretores de Turma (DT)
Grupos de intervenção sociopedagógica na escola 
Representantes de Encarregados de Educação (REE)  
Assistentes Operacionais e administrativos
outras APEE do Agrupamento

Estabelecer contatos permanentes de cooperação com 
Junta de Freguesia (JF) 



Pensar o “outro” para uma escola solidária 
e consciente
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O nosso compromisso para  2014-2015

Continuar Bolsa de livros para apoio a famílias e 
reutilização de manuais escolares

Integrar o projeto de "Loja Solidária" promovido pelo 
Agrupamento e previsto no contrato de autonomia

Integrar o "Projeto Planeta Terra promovido pelo 
Agrupamento e previsto no contrato de autonomia 

Promover ação de Homenagem aos Assistentes 
Operacionais / Assistentes Administrativos 

Apoiar ações de terceiros que visem promover a 
solidariedade e a tomada de consciência sobre o “outro”, a 
defesa da natureza e do ambiente



Estimular e formar para uma escola mais 
preparada
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O nosso compromisso para  2014-2015

Estimular a introdução da problemática do "Plano de 
emergência - segurança" nas preocupações da Escola

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

Organizar formação sobre Toxicodependência para 
assistentes operacionais 

Organizar formação sobre poupança para alunos

Estimular a vinda dos pais ao espaço físico da Escola e a 
criatividade - Oficina de artes manuais

Apoiar ações da comunidade escolar para estimular 
criatividade – Por exemplo,  da  AE e dos Departamentos



Representação adequada para uma escola 
participante
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O nosso compromisso para  2014-2015

Organizar e promover a Assembleia Geral 

Promover o papel dos Representantes dos Encarregados de 
Educação (REE)

Representar os EE em ações de vigilância à qualidade do 
serviço de refeitório na Escola

Garantir presença assídua e participação ativa no Conselho Geral 

Integrar Comissão Social de Freguesia de Massamá e Monte 
Abraão (CSFMMA) e Comissão Local de Ação Social de Sintra 
(CLAS)

Integrar estrutura da FAP Sintra e outras associações relevantes 
para MAP

Garantir representação dos EE da Stuart em eventos públicos 
promovidos por terceiros
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