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APEJ COMPROMISSO
A Associação de Pais compromete-se a contribuir, através de
todos os meio ao seu dispor, para a construção de uma
comunidade educativa forte e orgulhosa da sua Escola.
Fá-lo-á acolhendo a diversidade social, cultural e de
experiências de vida, promovendo a inclusão e favorecendo
um ambiente de bem-estar.
A APEJ mantém o compromisso de zelar pelas condições
educativas e lúdicas da Escola ao nível dos espaços interiores
e exteriores, bem como apoiar o corpo docente e não
docente, num ano que coloca desafios acrescidos pela
pandemia.

LINHAS DE ATUAÇÃO
Representação dos Encarregados/as de Educação
Comunicação/informação com reforço da presença online
Formação e sensibilização em ciclos de conversas digitais/presenciais
Apoio a necessidades e a projetos que valorizem a Escola
Articulação com o corpo docente, coordenação e autoridades locais
Acompanhamento das medidas sanitárias

OBJETIVOS PARA O MANDATO
Promover reuniões abertas aos Encarregados de Educação para auscultação e participação e
reuniões regulares com os representantes de sala.
Estreitar o relacionamento com a Coordenação, CSPCG, direção do Agrupamento e demais
Associações de Pais.
Estabelecer parcerias com entidades/empresas/serviços para a obtenção de condições mais
vantajosas para os associados.
Reforçar o relacionamento com a JF e CML e demais entidades competentes para assegurar o
acompanhamento de problemas que se mantém e cuja resolução é urgente.
Promover projetos que incidam sobre a saúde mental, competências sociais e emocionais, direitos
das crianças e ambiente.
Concluir o processo de institucionalização da APEJ.

ATIVIDADES PROJETOS INICIATIVAS
Promover iniciativas para a angariação de fundos visando dotar a APEJ dos
meios financeiros essenciais para a prossecução da sua missão.
Rifas de cabaz de Natal/Páscoa/cabaz de livros.
Vendas à porta da Escola (flores no dia da Mãe, manjericos, etc).
Procurar formas autossustentáveis de atender a necessidades
favorecendo conceitos da economia circular (reutilização,
doações, reparações).
Explorar as possibilidades do mecenato e de candidaturas a
financiamento camarário.

ATIVIDADES PROJETOS INICIATIVAS
Avaliar a possibilidade de promover iniciativas solidárias dirigidas aos
alunos carenciados e/ou cujas famílias foram afetadas pela crise social
provocada pela pandemia.
Assinalar as datas importantes no Ano Letivo
Acompanhar o projeto de requalificação da Escola
Diligenciar com as entidades competentes no sentido de serem
colmatados os constrangimentos identificados nas reuniões
ocorridas por ocasião do início do ano letivo de 2020/2021, a
saber:
- Alagamento no portão principal;
- Falta de iluminação adequada no circuito de entradas e saídas;
- falta de abrigos para os dois portões e colocação de toldo à entrada;
- Instalação de um parque para bicicletas;
- sinalização para dois lugares no parque frente ao JI;
- falta de estacionamento rápido para entrega e recolha de alunos/as.

Terminamos com o ex-libris de Aquilino
Ribeiro para afirmarmos a vontade que nos
motiva.
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