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MISSÃO
A nossa principal missão será defender e promover os interesses dos associados,
pais e encarregados de educação ao nível do 3º ciclo de ensino e ensino
secundário.
OBJETIVO
O nosso objetivo será integrar, participar e dinamizar ativamente a Associação de
Pais permitindo a sua continuidade e participação na comunidade educativa,
através da implementação de atividades, que permitam estreitar relações entre pais,
professores, pessoal não docente e alunos. O nosso trabalho terá como princípios
norteadores de atuação da Associação, a PARTICIPAÇÃO e COMUNICAÇÃO, de e
para TODOS.
Depois dos tempos vividos, nestes 2 últimos anos, consideramos que, mais do que
nunca, a prioridade da relação afetiva e emocional deverá ser o centro do nosso
trabalho.
Assim, para este ano letivo, definimos como principais eixos:
EDUCAR, APRENDER e SER.
PROGRAMA
Como EDUCAR? | "Os pais são os primeiros educadores"
• Capacitar os pais nessa missão, proporcionando-lhes um conjunto de
ferramentas, para enriquecer o seu papel como educadores, nomeadamente nos
temas de Bullying, PHDA (Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção) e
saúde mental.
• Propor a partilha entre pares e contribuir através da divulgação de palestras e
webinars, que permitam a melhoria do conhecimento do setor da educação,
como forma de promover a discussão sobre EDUCAR.
Como APRENDER? | "Aprender- fazendo"
• Intensificar o uso da escola como espaço de aprendizagem e de compreensão
entre os alunos, promovendo ações em articulação com a Associação de
Estudantes e as restantes associações do agrupamento.
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•

Assegurar a participação e representação da APEEESFLG nos orgãos escolares,
nomeadamente no Conselho Geral do agrupamento e Conselhos de Turma.

•

Participar nas reuniões mensais da FAP (Federação associação de pais), e
integração nos órgãos sociais desta associação.

•

Participar em diferentes reuniões ou grupos de trabalho, juntamente à direção
da escola, ou outras entidades de relevo, nos assuntos que às famílias diga
respeito.

• Propor atividades complementares que possibilitem aprender para além do
espaço escola e que contribuam para o enriquecimento e relação com a
comunidade, promovendo ações de voluntariado de promoção da cidadania
ativa das famílias em articulação com entidades da comunidade, sob o lema “A
comunidade onde vivemos também nos pertence”.
• Acompanhar as refeições na escola, para sensibilização da melhoria da
qualidade das refeições.

Como SER? | "A família é a base da sociedade"
•

Dinamizar a relação das famílias com a escola e fortalecer a presença dos
pais/EE na vida ativa, com a criação de um conselho consultivo com os
diferentes representantes de pais/EE, para escutar ideias e propostas dos
diferentes elementos, tendo em conta as necessidades das diferentes turmas, e
níveis de ensino.

•

Assegurar e contribuir para a consciência do papel do educador/pai/EE como
membro ativo da escola e da sociedade.

•

Consolidar o espaço escolar em parceria e continuidade da esfera familiar,
promovendo junto das famílias as atividades que decorram durante o ano
letivo, nas diferentes áreas e graus de ensino.

Todos juntos faremos certamente a diferença.
Um excelente ano letivo para todos!
Carla Donas Loureiro
Presidente conselho executivo
APEEESFG
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