
 

 

 

ATIVIDADES DA APEEE3ST 
Ano letivo 2016/17 

 
 
 

1. REPRESENTAÇÃO NOS ORGÃOS DO AGRUPAMENTO 

A APEEE3ST tem dois representantes dos encarregados de educação no 

Conselho Geral do Agrupamento. Ao longo do ano, manter-se-á a participação em 

defesa dos interesses e preocupações dos pais e encarregados de educação da 

nossa Escola.  

 
2. ZELAR PELAS CONDIÇÕES EDUCATIVAS E DE SEGURANÇA DA NOSSA 
ESCOLA 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido em anos letivos anteriores, a 

APEEE3ST prosseguirá o seu acompanhamento de questões que continuam a 

preocupar todos os pais e EE, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do 

ensino e à segurança no espaço escolar. 

 
3. INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EXTERIOR 

A APEEE3ST propõe para o ano letivo de 2016/2017 manter a sua capacidade 

interventiva, continuando a apostar: 

• na comunicação entre todos os elementos da comunidade escolar; 

• na relação de cooperação entre as entidades que, direta ou indiretamente, 

poderão contribuir para a Escola enquanto “bem comum”. 

 
 

 A capacidade interventiva da APEEE3ST contemplará as seguintes áreas: 

 

a) Informação/divulgação. 

 

b) Manutenção/dinamização da página da Associação, a qual é vista como uma 

forma de aproximar a APEEE3ST dos pais e EE, envolvendo-os de uma forma 

mais participativa na escola. 

 

c) Continuação da publicação de noticias e atividades na página da APEEE3ST, 

como forma de divulgação do papel da Associação na comunidade escolar. 

 

d) Manter a realização de assembleias gerais abertas a todos os pais e EE. 

 

 



 

 

e) A escola solidária.  

- Promover/colaborar num peditório de roupa, a nível da escola. Esta ação 

poderia iniciar-se com a doação das peças de roupa perdidas dos anos 

anteriores.  

- Recolha de bens alimentares a fim de criar cabazes para distribuir pelas 

famílias/intituições sinalizadas como carenciadas pela escola ou pelos serviços 

sociais, época natalícia ou sempre que se revele necessário.  

 

f) Banco de livros usados.  

Divulgar e dinamizar recolhas de livros em bom estado no final de cada ano 

letivo, que possam ser disponibilizados a crianças com maiores dificuldades 

em comprá-los nos anos seguintes. Ou para troca, simplesmente.  

Os excedentes, ou fora de uso, poderão ser enviados para reciclagem e as 

verbas obtidas aplicados na criação de um fundo para que alunos com 

dificuldades económicas participem em visitas de estudo. 

 

g) Realização de encontros: 

- Magusto: 13 novembro 2017  

- “Caminhada com pinceladas de história”: eventualmente 6 maio 2017.  

Neste ponto, temos por objetivos a organização e dinamização de um magusto 

no início de cada ano letivo e de uma caminhada temática na primavera 

destinada a toda a comunidade escolar. Poder-se-ão, ainda, caso se revele 

pertinente, promover reuniões sobre diversos temas de interesse para a 

comunidade escolar, por forma a proporcionar o debate e partilha de 

experiências entre técnicos de diferentes sectores e os alunos e pais/EE, entre 

outras. 

 

h) Colaborar em atividades realizadas na Escola, nomeadamente: 

- “Erasmus Day”: março 2017. 

- “Dia do 9.º ano”: abril 2017. 

 

 
 

 


