ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA
SECUNDÁRIA DE TONDELA (APEEE3ST)
Ano letivo 2018/19

1. REPRESENTAÇÃO NOS ORGÃOS DO AGRUPAMENTO
A APEEE3ST tem dois representantes dos E.E. 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. COLABORAÇÃO NAS 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 E.E., nomeadamente no que diz respeito à qualidade
do ensino, na segurança no espaço escolar e serviço de refeições.

3. COLABORAÇÃO DA APEEE3ST NA COMUNIDADE ESCOLAR E
COMUNIDADE EXTERIOR
A APEEE3ST propõe para o ano letivo de 2018/2019 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”.
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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 notícias e atividades na página da
APEEE3ST, como forma de divulgação do papel da Associação na
comunidade escolar.
d. Realização de encontros:


Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28 de setembro, na
Biblioteca da Escola Secundária de Tondela, para analisar/debater as
orientações do Ministério da Educação, conforme os Decretos-Lei
números 54 e 55 de 2018, no âmbito da Escola Inclusiva e do Perfil do
Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória.



Palestra intitulada “Os Nossos Medos – Parentalidade Consciente”, a
realizar no dia 12 de outubro, pelas 21 horas, na Biblioteca Municipal
de Tondela. Trata-se de uma palestra com o objetivo de abordar os
medos dos pais de filhos adolescentes. Pretende-se abordar temas
como: relacionamento entre pais e filhos adolescentes, como identificar
sinais de alarme sobre drogas, álcool, depressões e envolvimento em
movimentos cibernáuticos, sexualidade, saídas à noite, etc.
A palestra será apresentada pela Dra Maria Antónia Infante, Coach de
pais e filhos, com especialização em coaching para adolescentes e
Facilitadora de Parentalidade Consciente AdPC e moderada pelo Dr.
Ricardo Brás.



Magusto a realizar dia 18 de novembro, pelas 14.30 horas na Escola
Secundária de Tondela:
- 14.30h - caminhada
- 15.45h - animação musical com alunos da escola
- Magusto e lanche convívio



Participação e colaboração no "dia do 9.º ano".



Outras atividades.
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