Ano Letivo 2015/2016

PLANO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA PRIMÁRIA DE CAMINHA

Ano Letivo 2015/2016
Introdução
O Plano de Atividades da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Primária de caminha, é um documento orientador, no
qual sintetizamos o conjunto de atividades que esta Associação de Pais se propõe realizar no ano letivo de 2015/2016.
Objetivos:
- Intervir quando necessário no âmbito das nossas competências específicas;
-Fomentar e colaborar nas atividades de carácter pedagógico, cultural, social, desportivo e lúdico promovidas no âmbito escolar/comunitário;
-Contribuir para a resolução de problemas relativos ao bem-estar, segurança e a condições económicas dos alunos (equipamentos escolares, livros,
etc…;).
- Angariar fundos e colaborar na resolução de algumas carências e necessidades imediatas deste estabelecimento de ensino e nomeadamente daqueles
cujos pais representamos.
Com estes objetivos propusemo-nos e propomos-vos as atividades a desenvolver ao longo do nosso mandato (2015/2016), contando com o apoio de toda
a Comunidade Escolar, da Camara Municipal, das Freguesias, dos Parceiros, dos nossos associados, das outras Associações de Pais do Agrupamento
de Escolas Sidónio Pais e dos cidadãos em geral, tal como vem sucedendo desde que nos propusemos intervir na comunidade através da constituição e
funcionamento da nossa Associação de Pais.
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ASS. DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE CAMINHA
Data

A definir

Outubro

Atividade

Pintura da EB1/JI de
Caminha

Levantamento das
necessidades materiais de cada ano da
EB1/JI

Local

Intervenientes (n.º
participantes)

Enquadramento

Promover melhorias do espaço
físico e condições de trabalho/
conforto.

EB1/JI

EB1/JI

Objetivos

PROPOSTAS PARA O PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Responsável

Previsão de
custos

Fonte de
financiamento

Domínio(s)
/ Objetivo(s) (de
acordo
com o PE)

Associação
Pais, com a
colaboração
da Camara
Municipal
de Caminha
e Junta de
Freguesia

0€

Patrocínios

C3

Representantes dos
Encarregos
de Educação de cada
turma

Aquisição de bens materiais de
primeira necessidade, para melhorar
as aprendizagens/ sucesso educativo.

Valorização do aluno no seu
contexto de aprendizagem –
capacidade, motivação e
apoio.

Associação
de Pais

A definir

Patrocínios

Divulgação de informação pertinente relativa à Associação de Pais e
maior envolvimento dos Encarregados de Educação, nas atividades
da Associação.

Comunidade educativa da
EB1/JI Caminha

Associação
de Pais

0€

Não se
aplica

Não se
aplica

A1

Outubro

Criação de uma página nas redes sociais

Não se
aplica

Associação
de Pais

Novembro

“Jantar de Outono”

EB1/JI

A definir

Promover a importância das tradições populares.

Obtenção de fundos de maneio para atividades da Associação de Pais.

Associação
de Pais

A definir

Patrocínios

Não se
aplica

2ª quinzena de
Dezembro

Excursão à “Aldeia
de Natal” Póvoa de
Lanhoso

Póvoa de
Lanhoso

Comunidade Educativa mediante
inscrição

Valorizar e dinamizar os valores
associados à quadra natalícia.

Comunidade educativa da
EB1/JI Caminha

Associação
Pais em
colaboração
com a Câmara Municipal e Junta
de Freguesia

A definir

Patrocínios

Melhorar a
participação
em projetos/atividad
es de índole
solidária

Janeiro

Cantar as janeiras

Caminha

Associação
de Pais e

Angariação de fundos de maneio
para atividades da Associação de

Comunidade educativa da
EB1/JI Caminha

Associação
de Pais

0€

-----

Não se
aplica
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seus sócios

Pais.

A definir

Comunidade Educativa mediante
inscrição

Promover e contribuir para o desenvolvimento de competências
artísticas.

Comunidade educativa da
EB1/JI Caminha

Associação
de Pais

A definir

Patrocínios

Prestação
do serviço
educativo

EB1/JI

A definir

Promover a importância das tradições populares.

Obtenção de fundos de maneio para atividades da Associação de Pais.

Associação
de Pais

A definir

Patrocínios

Não se
aplica

Palestras/ Debates
sobre temas actuais
relacionados com as
preocupações de pais
e encarregados de
educação.

A Definir,
privilegiando-se
se disponível, o
espaço
escola

Comunidade educativa da
EB1/JI
(Pais, professores e
alunos)

Conhecimento e discussão de temas
tais como: redes sociais e segurança
informática, etc.

Valorização do aluno no seu
contexto de aprendizagem –
capacidade, motivação e
apoio.

Associação
de Pais

A definir

Patrocínios

C1 Reforçar
a cultura de
prevenção e
segurança
na EB1/JI,
no que se
refere à
utilização
das TIC

“Dia da Família”

Parque 25
de abril/
Estádio
Morber

Comunidade Educativa EB1/JI
de Caminha

Promover e valorizar o papel da
família.

Valorização da prática do
desporto na comunidade,
convívio entre alunos, pais,
professores e funcionários.

Associação
de Pais,
Câmara
Municipal,
Junta de
Freguesia e
outras entidades

A definir

Patrocínios

B7

Tendinha do Arraial
Minhoto

EB 2,3/S

Comunidade Local

Venda de produtos para angariação
de fundos

Obtenção de fundo de maneio para atividades da Associação de Pais

Associação
de Pais

0€

Comunidade Local

Venda de produtos usados

Obtenção de fundo de maneio para as atividades da
Associação de Pais.

Associação
de Pais

0€

A definir

Ida ao Teatro

1º fim
semana
de abril

“Jantar Primavera”

A definir

15 de
maio

A definir

19 de
junho

Mercado da Torre

Local
designado
pela Autarquia

Não se
aplica
Não se
aplica

Caminha,25.09.2015.
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