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NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE DE MELHORAR
A ESCOLA DO SEU FILHO/A

LISTA A

VAMOS TODOS CONTINUAR
A MELHORAR A NOSSA ESCOLA
Queremos continuar a contribuir para uma vivência educativa saudável e
feliz das nossas crianças. Defendemos uma escola onde a igualdade e a
solidariedade esteja presente de TODOS para TODOS! Promover a
participação e integração de TODOS nas actividades da APEE e no projeto
educativo da escola, para que TODOS sintam a escola como um bem comum
que é necessário melhorar.
RELAÇÃO COM OS PAIS E EE

- Consolidar e melhorar o site da APEE, passando a Multilingue para
maior inclusão de TODOS
- Reforçar os canais de comunicação TODOS: Site, Facebook,
Atendimentos
- Reforçar a ligação aos representantes de turma e promover a
participação de TODOS nas Actividades e Projectos da APEE,
contribuindo para a experiência educativa diversificada das crianças
- Aprofundar a colaboração e comunicação com a APEE da EB Luís de
Camões;
PROJETOS E ACTIVIDADES DE NATUREZA PEDAGÓGICA, CULTURAL E SOCIAL

- Palestras para Famílias, Docentes e Não Docentes, sobre temas
de interesse da comunidade escolar
- Promover ações de solidariedade social
- Actividades de Índole Cultural: Cinema, Teatro, Música e Dança
- Festa de Natal
- Dia Aberto
- Festa de Final de Ano Lectivo

ESPAÇO ESCOLA E MEIO ENVOLVENTE

- PÁTIO DE RECREIO: humanização e segurança
- WC’s: condições higienico-sanitárias das instalações
- BIBLIOTECA: activação e dinamização do espaço da biblioteca,
dotando-a com instrumentos TIC
- PORTA ENTRADA/SAÍDA e PLANO DE EVACUAÇÃO: segurança e
acessibilidade de TODOS
- LARGO DE LEÃO: segurança e acessibilidade de TODOS
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Incentivar a interligação da APEE com as entidades competentes (Direção
do Agrupamento/ DGESTE/ JF.Arroios/ CML), com duas vertentes: intervir
na defesa de TODOS, encetando esforços para que os problemas da
nossa escola sejam resolvidos de forma rápida e eficiente e assegurar a
participação da nossa escola nos eventos promovidos na cidade,
diversificando a experiência pedagógica de TODOS.
COMUNIDADE LOCAL

Promover parcerias com instituições e outros agentes da comunidade
local, inseridas na área de influência da escola, facilitando o acesso a
equipamentos e serviços de bairro, com benefícios para TODOS

CONTAMOS COM TODOS PARA FORTALECER A APEE!
ACREDITAMOS QUE TODOS JUNTOS VAMOS CONSEGUIR!

