ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCAREGADOS DE EDUCAÇÃO DA
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL CARGALEIRO
ATIVIDADES
Receção aos Pais e Enc. Educação

Peddy Paper alusivo ao Ano
Europeu do Património

OBJETIVOS
Assinalar o início do ano letivo com
boa vinda aos pais dos novos alunos
da escola (7º ano e 10º) nos dias das
matrículas e no dia da receção dos
pais à escola.
Divulgação das atividades da AP.
Angariação de novos sócios.
Convívio entre pais e filhos da
escola.
Conhecimento do património da
Amora.
Promover as atividades ao ar livre

Quadro de mérito dos alunos
Reuniões com os representantes de
pais da escola
Reuniões com os representantes
dos alunos
Reuniões com a Associação de
estudantes

Entrega de prémios aos melhores
alunos do secundário e do 3º Ciclo
Promover uma maior aproximação
dos pais à escola e vice versa
Estimular para juntos conseguir o
sucesso
Analisar em conjunto os problemas
que afeta to a comunidade escolar

RECURSOS HUMANOS
Pais e Encarregados de Educação

RECURSOS MATERIAIS
Folhetos e reprografia

Comunidade escolar
Junta de Freguesia de Amora
Camara Municipal do Seixal
Bombeiros Mistos da Amora
Escoteiros da Amora
Clube Canoagem Amorense
Clube Aguias Unidas
SFOA
Pais, alunos e professores

Folhetos e Reprografia

Pais e encarregados de educação
APEEESMC+ Representantes dos
alunos
APEEESMC + Associação de
estudantes da Manuel Cargaleiro

Material logístico como: mesas,
cadeiras, palco e colunas de som

Cartões de oferta

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCAREGADOS DE EDUCAÇÃO DA
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL CARGALEIRO
Reuniões mensais com os pais e
Encarregados de educação

Recolha de roupa e bens
alimentares
Festa do final do ano “Cargaleiro ao
pôr do sol”
Baile de Finalistas do ano 9º Ano

Resolver os problemas
apresentados.
Aplicar as soluções que nos
apresentaram.
Ajudar as famílias mais carenciadas
da escola.

APEEESMC e Pais e Encarregados de
Educação

Comunidade escolar

Contentores e caixas de cartão

Confraternização entre pares
Sinalizar o final do ano letivo

Toda a Comunidade escolar e
parceiros
APEEESMC +AE + alunos do 9ºano

Pulseiras para a entrada na escola
em segurança
Projetores, música, colunas, etc
Comida, bebidas, loiças, mesas e
cadeiras.

Celebrar o final do 3º ciclo

Atividades de carácter geral:
-Baixo assinado, abrangente a toda a comunidade para acabar com o amianto e fibrocimento na escola, em especial nos telheiros;
-Cooperação com a direção, Associação de Estudantes, Representantes de alunos e Representantes de pais para a melhoria dos espaços escolares;
-Contatos com outras Associações de Pais do Concelho para uma partilha de preocupações e soluções para o sucesso dos nossos educandos.

