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Na procura de um lugar que vise contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento da pessoa humana, potenciando todas as capacidades e tendo em 

consideração que este crescimento depende de todos os actores da comunidade 

educativa, foi elaborado o presente plano de actividades (PA) da responsabilidade da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Muralhas 

do Minho do Concelho Valença (Associação de Pais). 

 

 O plano de actividades elaborado para o ano escolar 2018/2019, tenta ir ao 

encontro às espectativas dos pais e encarregados de educação, no objectivo de 

contribuir para a melhoria do serviço educativo que em comum lhes compete, na 

formação e preparação dos educandos e na ocupação dos seus tempos livres.  

 

Este objectivo só poderá ser alcançado através de estreita e permanente 

colaboração com alunos, direcção de escolas e respectivos corpos docentes, 

assistentes operacionais, Pais e Encarregados de Educação e com as diversas 

entidades que tutelam o sistema educativo. 

  

Após a auscultação de todos os membros dos corpos sociais da Associação de Pais, 

procedeu-se à recolha e compilação dos contributos dados pelos vários membros desta 

associação. Na sua globalidade este Plano de Actividades (PA) pretende contribuir 

positivamente através da sua implementação e acção, nas seguintes áreas de 

actuação: 

 

• Representação e intervenção nos órgãos em que está presente 

• Melhoria das condições de acesso às escolas; 

• Participação em acções de solidariedade; 

• Promoção de debates e seminários; 

• Promoção da cidadania; 

• Contribuir para melhoria contínua do ensino 

 

A Associação de Pais deve estar sempre disponível para o estabelecimento de outras 

parcerias desde que se considere fundamental para a prossecução dos objectivos a 

que se propõe alcançar.  
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O ano lectivo 2018/2019 é mais um ano de fortes desafios, fruto do avanço das novas 

tecnologias, a publicação de nova legislação, nomeadamente os Decretos-Lei 54 e 

55/2018 que vão alterar significativamente a forma do ensino em Portugal, aliada à    

manutenção da crise económica e financeira e das consequências sociais que dela 

resultam, aliado ao crescente aumento das dificuldades das famílias em fazer face às 

despesas mensais e aos “cortes” orçamentais que a educação tem registado.  

 

A Associação de Pais vai estar atenta a todas as situações que poderão aparecer no 

seio da comunidade escolar e tentará ser um parceiro activo junto de entidades 

competentes para a resolução dos constrangimentos que daí poderão surgir.  

 

No seguimento do Plano de Actividades dos anos anteriores, pretende a Associação de 

Pais dar continuidade à estratégia de reforçar a sua intervenção no concelho em prol 

do sucesso escolar e da valorização da comunidade educativa. Assim, o papel activo 

nos diversos órgãos em que tem assento designadamente: no Conselho Geral do 

Agrupamento, na Rede Social, na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Valença, no Concelho Municipal de Educação (órgão que urge dinamizar e 

exigir o seu funcionamento em pleno), entre outros, representam, sem dúvida, meios a 

privilegiar para atingir os nossos objectivos. 

 

Este documento pretende apenas identificar as principais linhas orientadoras da 

actuação desta Associação Pais, durante este ano lectivo, sendo sempre possível surgir 

outras acções/projectos durante o ano, que pela sua relevância e importância, poderão 

ser implementadas e executadas.  

 

De forma a contribuir para uma abordagem mais objectiva e efectiva à diversidade de 

situações colocadas a esta Associação, vamos colocar em funcionamento um Gabinete 

Jurídico que tem como principal objectivo apoiar as necessidades dos nossos 

associados, bem como dinamizar um Gabinete de Comunicação para permitir um maior 

e melhor fluxo da informação não só entre os elementos da Associação, mas, e 

sobretudo, na comunicação junto de Encarregados de Educação e Alunos. 

 

As prioridades da Associação de Pais para este ano lectivo, devem passar 

obrigatoriamente pelo incremento da participação e valorização do contributo dos Pais 

e Encarregados de Educação na vida do Agrupamento, fomentando a partilha de 
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informação e conhecimento junto da comunidade escolar, com o objectivo de 

contribuir para o sucesso educativo (pessoal e profissional) dos alunos deste concelho. 

 

Actividades a desenvolver 

 

Associados 

 

• Dinamização do site da Associação de Pais (http://apeev.com/portal) com 

publicação e divulgação das informações relativas à vida do Agrupamento 

• Ter uma presença activa nas redes sociais (facebook, instagram e whatsApp) 

para fazer chegar a um maior número de pessoas as actividades desenvolvidas 

pela Associação de Pais. 

• Criação de uma base de dados com identificação dos associados para melhor e 

mais rápido contacto e partilha da informação. 

 

Envolvimento na Comunidade  

 

• Reuniões com representantes de Pais, com o objectivo de fomentar o 

intercâmbio de informação, participar em actividades ou simplesmente 

contribuir para conhecimento dos principais intervenientes de todo o processo 

educativo, permitindo uma maior proximidade entre a Associação e a 

Comunidade. 

• Visitas periódicas aos Estabelecimentos de ensino para constatar “in loco” as 

dificuldades existentes.  

• Reuniões com a Direcção do Agrupamento e o Município sempre que se 

considere pertinente, no sentido de definir linhas de actuação que contribuam 

por um lado para o sucesso escolar e por outro para a reflexão em torno de 

potenciais melhorias que possam ser implementadas. A realização destas 

reuniões com especial atenção no final de cada período lectivo, para se 

debater e reflectir sobre os principais problemas existentes, informar sobre as 

actividades a desenvolver e dar visibilidade a boas práticas existentes.  

• Divulgação e colaboração nas actividades desenvolvidas por aqueles que directa 

ou indirectamente tem intervenção na comunidade escolar. 

• Fomentar a integração plena das minorias étnicas na comunidade educativa. 
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• Em conjunto com as entidades competentes desenvolver estratégias para a 

melhoria da segurança nos estabelecimentos escolares. 

• O Apoio na Festa Final de Ano das escolas, na Festa de Natal das EB1 e Jardins 

de Infância do Concelho em plena articulação com o Município e Direcção do 

Agrupamento. 

• Envolvimento na Festa de Carnaval, organização conjuntamente com a 

Associação de Estudantes e na Festa de Finalistas. 

• Ter uma participação activa nos momentos relevantes, nomeadamente no Dia 

Mundial da Criança, no Dia do Ambiente e no dia do Diploma. 

• Realização de Workshop nomeadamente sobre “parentalidade positiva”, 

“hiperactividade infantil” e sobre outros temos que se julguem interessantes. 

• Com a participação do Banco de Portugal realização de sessões sobre “O 

Conhecimento da Nota Euro”, e Literacia Financeira”, nomeadamente sobre 

Planeamento e Gestão do Orçamento Familiar 

• Apoiar as equipas responsáveis no Agrupamento pelo programa “Eco-Escolas”, 

um Programa internacional coordenado pela Foundation for Environmental 

Education, tem como objetivo incentivar acções, reconhecer e premiar o 

trabalho de qualidade desenvolvido pela escola na melhoria do seu 

desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da 

comunidade para que todos os estabelecimentos de ensino no Concelho 

contribuam com as suas experiências. 

• Conseguir que o Município adira ao regime de fruta escolar previsto na Portaria 

n.º 113/2018 de 30 de Abril. 

• Articular com outras entidades, acções de formação a quem presta serviços 

nas cozinhas do Agrupamento. 

• Solicitar ao Gabinete Florestal do Município a realização de acções de 

sensibilização sobre a temática da protecção da floresta. 

• Tentar junto da “Valorminho” a realização em todos os estabelecimentos de 

acções de sensibilização sobre a necessidade de se proceder à reciclagem. 

•  Em colaboração com os Psicólogos do Agrupamento efectuar actividades 

dirigidas sobre orientação vocacional especialmente dirigidas aos alunos do 

9.º ano. 

• Criação de um “Banco solidário”, para partilha e entrega a famílias 

necessitadas de vestuário, calçado e livros. 
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• Criação de um Prémio (simbólico) por período para premiar o aluno que se 

evidencie em termos de comportamento e avaliação, no 1.º ciclo. 

• Participação em eventos locais, dinamizando Pais e Alunos em torno de 

temáticas importantes como a importância da formação, da leitura, da 

matemática, da economia, da ecologia, etc. 

• Colaborar com outras entidades para causas solidárias e ter a iniciativa na 

organização de eventos, como caminhadas ou BTT para angariação de fundos. 

• Colaboração no trabalho de investigação promovido pelo Município subordinado 

ao tema “Associativismo Valenciano”. 

 

Plano de Actividades aprovado na reunião dos órgãos sociais do dia 25 de 

Outubro de 2018. 


