PLANO DE ATIVIDADES 2017/2018
Atividade

Objetivos

Intervenientes

Calendarização

Reunião com os Pais e
Encarregados de Educação

Promover e dinamizar a participação dos pais e E.E na escola.
Disponibilizar as Pais EE, informação sobre as atividades da
ESEQ.

Associação de Pais, Pais e
Encarregados de Educação (E.E)

A realizar-se durante o ano lectivo 2017/2018

Atendimento a Pais e
Encarregados de Educação.

Garantir aos Pais EE um horário de atendimento.

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 2017 / 2018

Cooperação com a Direção da Participar ativamente na vida da escola, promovendo uma
escola, pessoal docente e não relação de respeito e de entreajuda entre os pares. Colaborar
docente nos vários projetos e contribuir para a resolução de situações anómalas sempre
da escola
que solicitada a cooperação da Associação de Pais.

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

Ao Longo do ano letivo 2017 / 2018

1º Período
Juntar Esforços, Unir Vontades

Partilhar experiências e testemunhos de vida de Pais EE com Grupo Educação Especial ESEQ, SPO
crianças NEE.
e APESEQ

Realização da Campanha “Eça
Solidária”

Promover a solidariedade dentro da Comunidade Escolar

Movimento pela Paz

Participar e Associar a ESEQ a um movimento cívico, que
apela á PAZ.

APEEAESEQ;
Comunidade escolar.
Sorteio de prémios entre os alunos
Associação de Pais, Pais e
Encarregados de Educação (E.E) e
Comunidade concelhia

Dia do Doente 7 /12

26 de Novembro a 15 de Dezembro

1 de dezembro 2017 e 6 de janeiro 2018

2º Período
APEEAESEQ
E convidados

Fevereiro 2018

BV Povoa de Varzim

Janeiro 2018

APEEESEQ, Assoc. de Estudantes

23 de Março 2018

Palestra: tema a definir
Formação em Suporte Básico Promover junto dos Alunos, Funcionários e Docentes, noções
de Vida
Básicas de socorro,
Dia do aluno

Colaboração com a Assoc. de Estudantes nas suas atividades

3º Período
Festa de encerramento do
ano Letivo

Banco troca de manuais
escolares

Proporcionar a toda a Comunidade Escolar um dia de Festa
Convívio
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

Toda a comunidade escolar: pais e
Encarregados de Educação, alunos,
professores, funcionários e Direção

8 de junho 2018
(o programa será apresentado no segundo
período)

PEEAESEQ, com apoio
Direção da Escola, funcionários e
CMPV

Durante o período escolar às segundas das
18h às 19h30; Verão em regime diário de
09/7/2018 a 07/9/2018 das 18h às 19:30
horas.

