
Plano de atividades 2015/16 

 

O Plano anual de atividades da APEBC é um instrumento de organização e gestão, 

contextualizando as diversas atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 2015/2016, para 

que este seja exequível é importante a participação e o envolvimento de todos. 

 

1 - Atividades de caráter informativo 

- Atualizar o link no site do agrupamento com toda a informação pertinente e relevante da 

APEBC; 

-Divulgar informação de interesse associativo ou educativo através de e-mails para os pais e 

encarregados de educação; 

- Divulgar em todos os comunicados o correio electrónico e o nº de telemóvel para qualquer 

contato com a APEBC; 

. Publicar pequenos artigos de atualidade e opinião no jornal do agrupamento – Celeirinho; 

- Continuar a divulgar no facebook informações alusivas á associação e de interesse cultural e 

educacional. 

 

2 - Atividades de carater associativo 

- Promover o envolvimento da comunidade escolar nas atividades da APEBC - Festa do 

encarregado de educação - 9 de Junho de 2016; 

- Promover um convívio saudável entre todos os intervenientes da comunidade escolar; 

- Colaborar, sempre que possível, com a escola e professores nas atividades para que seja 

solicitada;  

- Defender de forma firme e convicta o direito dos alunos, pais e encarregados de educação – ao 

longo do ano; 

 

3 - Atividades internas da APEBC 

- Efetuar reuniões ordinárias de acordo com o estabelecido nos estatutos;  

- Convocar, coordenar e efectuar a assembleias-gerais de pais e encarregados de educação de 

acordo com os seus estatutos para apresentação do relatório de contas, eleição dos órgãos 

sociais e aprovação do plano de atividades; 



- Convocar, coordenar e efectuar reuniões e assembleias-gerais de pais e encarregados de 

educação extraordinárias sempre que necessário;  

- Desenvolver trabalhos com vista ao integral cumprimento do plano de atividades. 

4 - Atividades de carater financeiro 

- Requerer e desenvolver esforços junto das de diversas entidades, no sentido de conseguir 

patrocínios/donativos que permitam o normal desenvolvimento dos objectivos da APEBC, 

enviando nas épocas festivas postais ou cartas de agradecimento (Natal, Páscoa e final de ano 

letivo); 

- Utilizar os financiamentos conseguidos de forma regrada com vista ao melhoramento das 

necessidades dos alunos aplicando o mesmo por prioridades. 

 

5 - Atividades de caráter pedagógico  

- Integrar o Conselho Geral e participar ativamente no mesmo, participando efetivamente em 

defesa dos interesses dos alunos, pais e encarregados de educação representados e, à 

posterior divulgar a informação aos associados;  

- Participar nas “Sextas-feiras com sabor” – promovido pela biblioteca da escola; 

- Promover palestra/ação de sensibilizaçãodirecionada aos pais e encarregados de educação 

(tema a definir); 

- Contratar um psicólogo a tempo parcial para apoiar o serviço de SPO. 

 

6 - Atividades de caráter protocolar  

- Representar a APEBC em todos os eventos para que seja convidada desde que sejam de 

manifesto interesse para a comunidade escolar;  

- Representar os pais e encarregados de educação de forma efetiva, efetuando a interligação 

com quaisquer entidades. 

 

Celeirós  de Outubro de 2015 

 

A direção 


