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Nota introdutória 
 
A Associação de Encarregados de Educação tem a responsabilidade de trabalhar com as 
instituições e com os órgãos da escola nos objetivos que lhes são comuns, desenvolvendo 
a sua atividade num quadro de cooperação institucional com toda Comunidade Educativa. 
 
Pretende-se contribuir para o sucesso dos alunos – nossos filhos e educandos – através 
das competências que são das famílias e dos educadores, envolvendo-os ativamente no 
papel que lhes cabe de promoção do sucesso e acompanhamento da vida escolar no 
cumprimento dos estatutos da associação, da legislação em vigor e no âmbito das 
competências que são atribuídas às associações de pais e encarregados de educação. 
 
Nos últimos dois anos letivos, a Associação de Encarregados de Educação da Escola 
Secundária Rainha Dona Leonor esteve inativa. 
 
Desde dezembro de 2016 que têm vindo a ser desenvolvidos esforços para reiniciar a 
atividade da associação. Foram centenas de horas de trabalho para analisar 
minuciosamente todos os aspetos implicados na reativação da associação. Foram 
efetuados dezenas de contactos e realizadas diversas reuniões para chegar a esta lista de 
candidatos aos órgãos sociais e a este plano de atividades.  
 
Um trabalho com um objetivo bem claro e definido: participar na vida escolar dos alunos – 
os nossos filhos – e promover a participação ativa das famílias nesta dimensão das suas 
vidas. 
  



 

ASSOCIAÇÃO DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  
DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA DONA LEONOR 

PLANO DE ATIVIDADES 2017/2018 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 1749-069 LISBOA | NIPC 501785035 

apee.rainha@gmail.com | facebook.com/APEERainha 

 
 

Conselho Geral 
 

Representante dos Pais e Encarregados de Educação no Conselho 

Geral proposto pela Associação  

 

 Samuel Freire 

 

 
Eleição em Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento. 
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Órgãos Sociais 
 
 
 

Mesa da Assembleia Geral 
 

Presidente 

Rita Gorgulho 
Vice-Presidente 

Anabela Quintela 
Secretário 

Francisco Mendes 
Suplente 

Carla Antunes Alves 
 
 

Direção 
 

Presidente 

Sandra Candeias 
Vice-Presidente 

Samuel Freire 
Tesoureiro 

Catarina Ariztía 
 
 

Conselho Fiscal 
 

Presidente 

Maria João Nunes 
Vice-Presidente 

Renata Leal 
Secretário 

António Nolasco 
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Linhas Orientadoras 
 
 

1. Contribuir para o sucesso escolar dos alunos estabelecendo pontes com a escola 

e as instituições da comunidade educativa e promover a participação ativa das 

famílias na escola; 

 
2. Desenvolver uma cultura de escola abrangente e em articulação com as 

instituições existentes: associação de estudantes, direção, representantes de pais 

e encarregados de educação, gabinete de psicologia e orientação, conselho geral, 

autarquia local; 

 
3. Desenvolver uma maior consciência cívica dos alunos da escola, promovendo 

ações já existentes (orçamento participativo das escolas) e criando novas 

iniciativas que despertem a exigência da cidadania nos alunos e nas famílias; 

 
4. Promover a saúde, a segurança e a educação dos alunos em articulação com a 

comunidade educativa e as associações de pais e encarregados de educação das 

outras escolas do agrupamento. 

 
5. Consolidar a atividade da associação de encarregados de educação, garantir o seu 

regular funcionamento e continuidade. 

 
 
  



 

ASSOCIAÇÃO DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  
DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA DONA LEONOR 

PLANO DE ATIVIDADES 2017/2018 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 1749-069 LISBOA | NIPC 501785035 

apee.rainha@gmail.com | facebook.com/APEERainha 

 
 

Plano de atividades 
 
 

1. Estabilizar o funcionamento da associação; 

2. Estabelecer contactos institucionais regulares; 

3. Criar canais de comunicação entre a escola e as famílias; 

4. Desenvolver propostas para a promoção do sucesso; 

5. Promover uma cultura de agrupamento. 
 
 
 

1. Estabilizar o funcionamento da associação 
 
 A presente proposta, vai no sentido de estabilizar o funcionamento da associação, 

organizando toda a documentação existente, identificando os saldos de caixa e da 
conta bancária, e mantendo em funcionamento todos os órgãos sociais de forma a 
assegurar a continuidade da associação. 

 
 De forma a garantir a idoneidade de todos os membros dos órgãos sociais, 

propõem-se que a entrega da sala da associação, de toda a documentação que 
lhe pertença, do cofre e das quantias monetárias que nela possam existir, bem 
como dos dados de acesso às contas bancárias, de correio eletrónico e de outras 
que possam existir, seja feita na presença de, pelo menos, um membro de cada 
um dos órgãos sociais eleitos; de, caso seja possível, um membro eleito da última 
direção, mesa da assembleia ou conselho geral e, ainda, de um membro da direção 
da escola, devendo lavrar-se ata deste procedimento. A ata lavrada constituirá o 
balanço a partir do qual os órgãos sociais eleitos darão início às suas funções. 

 
 Integrar os valores referentes a quotas recebidas desde outubro de 2017 como 

receita no exercício de 2017/2018. 
 
 Criar grupos de trabalho para documentar o passado da associação; para promover 

uma reflexão sobre a necessidade de adequar os estatutos da associação aos seus 
objetivos, à escola e à sociedade do séc. XXI e para debater a participação dos 
pais e dos encarregados de educação na escola. 

 
 Reforçar a associação através da angariação de novos associados. 
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2. Estabelecer contactos institucionais regulares 
  
 As reuniões da direção serão periódicas, havendo reuniões abertas a todos os 

membros dos órgãos sociais da associação e outras abertas a todos os pais e 
encarregados de educação; 
 

 A associação reunirá com a direção da escola, com a associação de estudantes, 
com as direções das associações de pais e encarregados de educação das escolas 
do agrupamento, com a autarquia e com as entidades relevantes para a 
prossecução dos seus objetivos. 

 
 

3. Criar canais de comunicação entre a escola e as famílias 
 
 Serão criadas formas de comunicação que informem os pais e encarregados de 

educação e a comunidade educativa das ações que forem sendo levadas a cabo. 
 

 Todas as formas de comunicação serão avaliadas, tendo em conta as atuais 
formas de comunicação tradicionais e decorrentes das redes sociais instituídas que 
permitam às famílias serem informadas e onde possam contribuir com as matérias 
que considerem relevantes. 

 
 

4. Desenvolver propostas para a promoção do sucesso 
 
 Propor ações que visem o acompanhamento dos pais e encarregados de educação 

dos alunos de final de ciclo no processo de orientação; 
 

 Promover a participação dos alunos no Orçamento Participativo das Escolas, em 
colaboração com a associação de estudantes; 

 
 

5. Promover uma cultura de agrupamento 
 
 Criar sinergias com as associações de pais e encarregados de educação do 

agrupamento no sentido de organizar eventos relevantes para a formação dos 
alunos mantendo um diálogo permanente e construtivo de forma a identificar 
objetivos comuns e potenciar soluções para o seu cumprimento. 
 

 Promover uma reflexão sobre o Dia do Agrupamento. 
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Quota anual 
 
 
Propõe-se a manutenção da quota anual dos associados, tendo em conta uma 
diferenciação em função dos apoios sociais recebidos pelos alunos, nos seguintes termos: 
 

• Quota de associado – encarregado de educação de aluno sem apoio – 5€; 

• Quota de associado – encarregado de educação de aluno do escalão B – 2€; 

• Quota de associado – encarregado de educação de aluno do escalão A – isento. 
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Contactos 

 

 

Endereço de e-mail institucional 

 

     apee.rainha@gmail.com 
 

 


