
 

 

 
 
 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2016/2017 
 

Atividade 
 

 
Objetivos 

 
Intervenientes 

 
Calendarização 

Reunião com os 
Pais e 

Encarregados de 
Educação 

Promover participação dos pais e E.E 
na vida escolar. 

Partilhar informação diversa sobre 
atividades da ESEQ. 

Debater o aproveitamento escolar 
por turma (análise feita pela Assoc 

de Pais) 

Associação de 
Pais, Pais e 

Encarregados de 
Educação (E.E) 

1º Período  
e  

2º Período. 
Janeiro e Abril 

2017 

Atendimento a Pais 
e Encarregados de 

Educação. 

Apoio e esclarecimentos aos pais e 
E.E. 

Associação de 
Pais, Pais e 

Encarregados de 
Educação (E.E) 

segunda das 18h 
às 19h30 ao longo 

do ano letivo 

Reuniões 
Conselho Geral e 

Conselho 
Pedagógico e nas 

Comissões 

Participar e colaborar com os órgãos 
de gestão da escola, para a qual a 
Associação de Pais foi convidada 

Alguns membros 
da Associação de 

Pais 

Ao longo do ano 
letivo 

Cooperação com a 
Direção da escola, 
pessoal docente e 
não docente nos 
vários projetos da 

escola 

Participar ativamente na vida da 
escola, promovendo uma relação de 

respeito e de entreajuda entre os 
pares. Colaborar e contribuir para a 
resolução de situações anómalas 

sempre que solicitada a cooperação 
da Associação de Pais. 

Associação de 
Pais, Direção da 
escola, Pessoal 
docente e não 

docente 

Ao Longo do ano 
letivo 

 1º Período   

Realização da 
Campanha “Eça 

Solidária” 

Recolha de bens alimentares para 
entregar a famílias carenciadas de 

alunos da ESEQ, referenciadas pelo 
SPO da ESEQ com o apoio da 
Câmara Municipal no transporte 

APEEAESEQ; 
Comunidade 

escolar. 
Sorteio de 

prémios entre os 
alunos 

 

21 de novembro a  
a 16 de dezembro 

de 2016 

Movimento pela 
Paz 

Colocação de faixa na fachada da 
escola desde o início de Dezembro 
até aos Reis (5/1) e participação na 

marcha pela Paz 

Associação de 
Pais, Pais e 

Encarregados de 
Educação (E.E) e 

Comunidade 
concelhia 

 

1 de dezembro 
2016 e 5 de 
janeiro 2017 

 
 



 

 
 

PLANO DE ATIVIDADES 2016/2017 
 

Atividade 
 

Objetivos Intervenientes Calendarização 

 
2º Período 

 
  

Palestra: tema a 
definir 

Palestra dirigida aos 
Encarregados de Educação  

APEEAESEQ 
Direção da Escola 

Docentes e EE; 
CMPV; palestrantes 

a convite 

Data 
 Fev / Mar     

de  
2017     
21h 

Concurso de 
trabalhos dos 

alunos nas 
diversas áreas 

“Eça dinâmica:” 
Subordinada ao tema que a ESEQ 

escolheu para 2016/2017  

APEEAESEQ; 
professores, alunos 

Apresentação 
durante o 2º 

período. 
Utilizar a web para 

promoção dos 
trabalhos em maio. 

Júri decide e 
entrega prémios a 
 6 de junho – festa 
de encerramento 

21h  

Dia do aluno 
Colaboração com a Assoc. de 

Estudantes nas suas atividades 
APEEESEQ, Assoc. 

de Estudantes 
4 de abril 

 3º Período   

Organização de 
Festa de 

encerramento do 
ano letivo 

(Inclui atividades 
desportivas e 
Churrasco) 

A Festa de Final de Ano Letivo visa 
proporcionar, a toda a Comunidade 

Educativa, mais um momento de 
aproximação. 

É o maior evento que a Associação 
de Pais realiza e significa o culminar 

do esforço que foi feito durante todo o 
ano letivo por parte dos alunos e dos 
próprios pais, que participaram nas 

atividades 

Toda a comunidade 
escolar: pais e 

Encarregados de 
Educação, alunos, 

professores, 
funcionários e 

Direção 

6 de junho 2017 
Atividades das 

10h30 às 12h30 e 
das 14h30 às 16h; 

churrasco 20h 

Banco troca de 
manuais escolares 

 

Recolha de Livros escolares durante 
todo o ano: 

- manuais em vigor para entrega no 
banco 
- manuais não reutilizáveis para 
entrega ao Banco Alimentar na 
campanha “Papel por alimento” 

“Reutilizar é melhor que reciclar” 
Incentivar a partilha 

Para toda a comunidade escolar a 
nível nacional 

 

APEEAESEQ, com 
apoio 

Direção da Escola, 
funcionários e CMPV 

 

Durante o período 
escolar às 

segundas das 18h 
às 19h30; Verão 
em regime diário 
de 10/7/2017 a 

8/9/2017 das 18h 
às 19h30 


