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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO 2014/2015
“As Associações de Pais e Encarregados de Educação visam a defesa
e a promoção dos interesses dos seus associados em tudo quanto respeita
à educação dos seus filhos e educandos que sejam alunos da educação
pré escolar ou dos ensinos básico ou secundário, público, particular ou
cooperativo”.
in Artº 2º da Lei das Associações de Pais

1. INTRODUÇÃO
Nos termos da alínea g) do art.º 33.º dos Estatutos da Associação de Pais
e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Eça de
Queirós (APEEAESEQ) aprovados em Assembleia Geral a 14/03/2013 e
publicados no dia 06/06/2014 no Portal da Justiça, apresenta-se o presente
Relatório Final de Execução do Plano de Atividades do ano letivo de
2014/2015.
O presente relatório aborda toda a atividade da APEEAESEQ no ano letivo
de 2014/2015, no respeito pelo Plano de Atividades aprovado em reunião
de Direção em 18 de outubro de 2014.
2. ÓRGÃOS DA APEEAESEQ
O Plano de Atividades (PA) 2014/2015 foi o resultado das propostas
emanadas pela Direção da Associação depois de ouvidas as restantes
estruturas a seguir indicadas:
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ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE

ARISTIDES MOREIRA MARQUES

1º SECRETÁRIA

ANA MARIA AZEVEDO RIBEIRO

Anaribeiro_68@hotmail.com

96 961 52 28

2º SECRETÁRIA

MOISÉS JOSÉ AREIAS DA NOVA

moises.nova@portway.pt

92 564 89 22

aristides.marques@elevogroup.com

96 605 04 88

DIREÇÃO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESOUREIRA
1ª VOGAL
2ª VOGAL
1º VOGAL
SUPLENTE
2º VOGAL
SUPLENTE
3º VOGAL
SUPLENTE
4º VOGAL
SUPLENTE
5º VOGAL
SUPLENTE
6º VOGAL
SUPLENTE
7º VOGAL
SUPLENTE

CARLA MARINA R. CANOSSA PEREIRA
ANABELA LIMA MAIO FORTUNATO
MARIA CELESTE FERREIRA AGRA
GRAÇA
ISOLINA MARIA GOMES GRAÇA
BERNARDINO
ANA ISABEL GONÇALVES ASSUNÇÃO
ANA PAULA COSTA SOUSA PESSANHA
MARIA EUGENIA SANTOS ALHEIA
CABREIRA
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA E
FREITAS SPINOLA E SILVA
VITOR MANUEL NOGUEIRA E SILVA
SANDRA MARISA BARROSO NOVO
MARIA ISABEL MARTINS GOMES
TERESA MARIA DA SILVA FERNANDES
DOMINGOS OLIVEIRA DA COSTA

carlamarinapereira@live.com.pt

96 202 92 38

Almf3791@live.com.pt

96 963 88 24

celeste.agra@hotmail.com

96 247 73 26

tialina72@hotmail.com

91 847 19 94

anita.assuncao@sapo.pt

91 480 73 29

paulapessanha@live.com.pt

91 774 53 30

geninhaclothers@gmail.com

96 663 14 21

spinola.carla@gmail.com

91 961 96 99

vitorspinola.silva@gmail.com

91 816 85 71

s-marisa@hotnail.com

96 448 19 24

Beu1970@hotmail.com

96 119 89 42

chicabernardes@gmail.com

93 410 99 53

dom.costa@iol.pt

93 326 55 10

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE
1ª VOGAL
2ª VOGAL

MARIA GRAÇA GONÇALVES
F.R.BARBOSA
MARIA TERESA PEREIRA VERISSIMO
MARIA GORETI TORRES VIEIRA

Mariabar_bosa@hotmail.com

91 993 60 28

verissimo.mtp@gmail.com

96 164 54 67

goreti_vieira@hotmail.com

96 465 45 10

CONSELHO PEDAGÓGICO
REPRESENTANTE

CARLA MARINA R. CANOSSA
PEREIRA
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3. ATIVIDADES REALIZADAS
Durante o ano letivo de 2014/2015 a Associação de Pais e Encarregados
de Educação dos Alunos da Escola Secundária Eça de Queirós,
(APEEAESEQ), tal como já estava patente no seu Plano de Atividades,
concretizou ações de carater sócio cultural e desportivo com a finalidade de
reforçar a ligação dos Pais e Encarregados de Educação à Associação e à
Escola; reforçar do papel da Associação, enquanto principal interlocutor
junto da direção da Escola; aumentar e diversificar as áreas de intervenção
e oferta no apoio às famílias com dificuldades de alunos da ESEQ; estreitar
os laços de toda a comunidade educativa, demonstrar aos nossos
educandos como a união de esforços pode produzir atividades de muito
interesse para todos e ainda contribuir para o alto nível de reconhecimento
que a ESEQ tem no concelho da Póvoa de Varzim e limítrofes. Em suma a
APEEAESEQ quis com a execução do seu Plano de Atividades estar à
altura da escola de referência, de rigor e excelência que escolhemos para
os nossos educandos.
As atividades realizadas pela APEEAESEQ dividiram-se em:
a. Atividades de Carácter Informativo
(1) Manteve atualizada a página da Associação na Internet da ESEQ,
bem como a página existente no Facebook;
(2) Disponibilizou o endereço de correio eletrónico (e-mail) para qualquer
contacto direto com a APEEAESEQ;
(3) Fez permanentemente a divulgação de informação relevante através
de e-mails para os Pais e Encarregados de Educação;
(4) Divulgou a Associação junto dos Pais e da Escola;
(5) Desenvolveu a comunicação entre os Pais e Encarregados de
Educação de modo a dar uma maior divulgação às atividades da
Associação e da Escola;
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(6) Realizou, trimestralmente, ações de informação direcionada para os
pais e E.E. para 1ª e 2º períodos.
b. Atividades de Carácter Associativo
(1) Estimulou permanentemente a envolvência da comunidade escolar e a
APEEAESEQ;
(2) Promoveu um convívio são, entre todos os intervenientes, Pessoal
Docente e não Docente, Pais e Encarregados de Educação e Alunos,
Comunidade Escolar, de modo a criar um clima de confiança e
harmonia baseado no respeito mútuo;
(3) Colaborou com a Escola e Professores nas atividades sempre que
solicitada;
(4) Defendeu de forma firme e convicta o direito dos Alunos, Pais e
Encarregados de Educação;
c. Atividades Internas da APEEAESEQ
(1) Efetuou reuniões ordinárias de acordo com o estabelecido nos seus
estatutos;
(2) Efetuou duas reuniões trimestrais com os encarregados de
educação de forma a fomentar uma maior interação entre os pais e
a escola, e incentivar o envolvimento dos Pais/Encarregados de
Educação com a vida escolar;
Esta

atividade

caracterizou-se

por

reuniões

com

os

pais

representantes de turma para com eles debater assuntos do
interesse dos nossos educandos. Em ambas a tónica foi para a
análise dos resultados por turma e o limar de algumas arestas no
relacionamento

alunos/professores.

Depois

destas

reuniões,

reunimos com a direção para lhes dar conhecimento das
preocupações dos pais, que foram muito bem acolhidas e
prontamente resolvidas.
(3) Reuniu, com a associação de estudantes e com os representantes
dos pais das turmas, para desenvolver atividades conjuntas, obter e
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fornecer informações, contribuindo para a melhoria da qualidade do
ensino e bem estar dos alunos na escola;
(4) Promoveu campanhas de angariação de novos sócios ao longo de
todo ano;
(5) Colaborou com a Associação de Estudantes sempre que solicitada;
(6) Transmitiu à Direção da ESEQ as preocupações apresentadas pelos
Pais e Encarregados de Educação;
(7) Fomentou a participação dos Pais e Encarregados de Educação nas
atividades escolares e festivas;
(8) Desenvolveu atividades com os Pais e Encarregados de Educação
sobre temas atuais e interdisciplinares, que favorecessem a
educação dos alunos, nomeadamente a realização de uma Palestra
proferida pelo Cónego José Paulo Abreu, com a participação do Dr.
Eduardo Lemos, Diretor da ESEQ e Dr. Luís Diamantino, VicePresidente da CMPV, sobre a construção de uma família solidária.
As bases fundamentais para os nossos alunos.
d. Atividades de Carácter Pedagógico
(1) Integrou o Conselho Pedagógico e esteve presente em quase todas
as reuniões convocadas, participando efetivamente em prol dos
direitos

dos

Alunos,

pais

e

encarregados

de

Educação

representados;
(2) Integrou o Conselho Geral e participou ativamente no mesmo,
participando efetivamente em defesa dos interesses dos alunos, pais
e encarregados de Educação representados;
(3) Reuniu, sempre que necessário, com o Diretor da Escola, para
formalizar o desenvolvimento de atividades conjuntas, obter e
fornecer informações e alertar e sensibilizar para situações
anómalas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e
bem-estar dos alunos na escola;
(4) Associarmo-nos ao quadro de Excelência e Honra.
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e. Atividades de Carácter Protocolar
(1) Em todos os eventos para os quais foi convidada a APEEAESEQ
fez se representar;
(2) Representou os pais e encarregados de educação de forma efetiva,
efetuando a interligação com quaisquer entidades.
f. Atividades de carácter Cultural
Promoveu em colaboração com ESEQ e diferentes Instituições atividades
de carater cultural de forma a enriquecer a formação dos pais e alunos.
Realizou a Festa de Encerramento do Ano Letivo 04 de junho de 2015.
Esta foi a atividade que mais recursos monetários, materiais e humanos
envolveu. Dividiu-se em 2 partes: das 10h30 às 16 h atividades desportivas
e educativas.
A partir das 19h30 realizou-se o churrasco com a presença de cerca de
350 pessoas entre alunos, encarregados de educação, professores e
funcionários. Viveram-se algumas horas de grande convívio e animação.
Animação musical pelo DJ Dani, aluno da ESEQ e o mágico André. O
elevado civismo caracterizou este evento que apesar de envolver muitas
pessoas não registou nenhum problema.
Com a realização desta atividade, a associação de pais da ESEQ quis
estreitar os laços de amizade e respeito que unem todos os elementos da
comunidade educativa. Julgamos ter atingido totalmente esse objetivo.
g. Atividades de Carácter Social
(1) Desenvolveu atividades sociais tais como o apoio a alunos carenciados
ou com dificuldades pedagógicas, junto da Comunidade Escolar,
através da realização da Campanha “Eça Solidária”;
(2) Cooperou com a Direção da ESEQ nas atividades sociais propostas
pela mesma;
(3) Participou no Movimento pela Paz. Esta atividade caracterizou-se pela
colaboração desta associação no Encontro pela Paz promovido pela
CMPV e a convite da mesma;
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(4) Realizou o Banco de Recolha e Troca de Manuais Escolares
Esta foi a última atividade da APEEAESEQ, visou reutilizar os manuais
escolares. Aberta a todos os alunos do concelho e outros concelhos
em redor e através da comunidade reutilizar.org a todo o país, com a
estreita colaboração da ESEQ, fizemos a recolha e troca manuais
escolares e entregamos aqueles que já não podiam ser reutilizados ao
Banco alimentar contra a fome no âmbito da sua campanha Papel por
Alimentos.
Nesta campanha foram recebidos 6.675 livros e entregues 1.778 livros.
Se multiplicarmos os livros entregues por um preço médio de 25€ por
manual, podemos afirmar que entregamos 44.450,00€ em livros o que
nos parece ter sido excelente.
Foram ainda doados ao Banco alimentar contra a fome no âmbito da
sua campanha Papel por Alimentos 6.804 livros, representando cerca
de 4.082 kg.
Nesta atividade é de realçar a projeção que a Associação de Pais e a
ESEQ continuam a ter na comunicação social, jornais/revistas locais.
4. RELATÓRIO DE CONTAS
Nos termos da alínea g) do art.º 33.º do Regulamento da Associação de
Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Eça
de Queirós (APEEAESEQ) aprovado em Assembleia Geral a 14/03/2013,
apresenta-se em anexo ao presente Relatório Final de Execução do
Plano de Atividades do ano letivo de 2014/2015, o respetivo
RELATÓRIO DE CONTAS.
O RELATÓRIO DE CONTAS traduz em termos financeiros as fontes de
receita e ativos da APEEAESEQ e os encargos (despesas) realizados com
a realização das atividades previstas no Plano de Atividades aprovado em
reunião de Direção em 18 de outubro de 2014.
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5. AVALIAÇÃO GLOBAL
Este foi mais um ano letivo em que as famílias tiveram que continuar a
adaptar a uma nova realidade económica e social, apesar de todos os
receios ligados a esta nova conjuntura a ESEQ soube ultrapassar os
obstáculos e concluir o ano com sucesso.
A Associação de Pais também concluiu o seu trabalho com um balanço
altamente positivo, agradecendo a todos que deram feed-back do sucesso.
Na concretização do nosso Plano de Atividades agradecemos à direção da
escola, toda a disponibilidade, amabilidade, colaboração e por terem
acreditado como nós, que juntos pudemos fazer muito, pela cultura e
sociabilização dos alunos da ESEQ.
Agradecemos também a todos os professores que connosco colaboraram
na preparação e acompanhamento dos alunos para as diversas atividades,
bem como aos funcionários da ESEQ, pois sem o seu dinamismo e
colaboração, nunca teríamos concretizado este Plano.
Por último um agradecimento muito especial a todos os membros da
Associação de Pais e família, que sem a sua colaboração seria difícil
colocar em prática muitas das acções decorridas.
No que se refere à atividade do Banco de Recolha e Troca de Manuais
Escolares apenas podemos dizer que aquilo que foi um sacrifício,
transformou-se num modo de vida, o que era transtorno, transformou- se
num hábito e hoje gratos pelo seu apoio, pelo apoio dos funcionários da
ESEQ e por todos aqueles que de forma voluntária e gratuita se
disponibilizaram a ajudar este Banco, o nosso muito obrigado. A única
mágoa foi mesmo não poder satisfazer alguns pedidos e pelas razões já
conhecidas, mas até para essas pessoas, as nossas desculpas e UM
MUITO OBRIGADO!
Concluímos este relatório com um sentido agradecimento a todos os
órgãos de gestão da ESEQ que mais do que cumprir a legislação, fizeram
dos pais, seus pares e nos permitiram participar na vida escolar dos nossos
filhos, de forma ativa e dinamizadora, em prol do seu futuro e do culto da
mística da Eça. Bem hajam!
Relatório de Atividades e de Contas 2014/2015
da APEEAESEQ

Página 9

Póvoa de Varzim, 30 de setembro de 2015
A Direção da Associação
__________________________________________
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APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS - PARECER DO CONSELHO
FISCAL
Senhores Associados,
O Conselho Fiscal, constituído por Maria Graça Gonçalves F.R. Barbosa,
Presidente, 1ª Vogal Maria Teresa Pereira Verissímo e 2ª Vogal Maria
Goretti T. Vieira, estiveram sempre a par das atividades desta Associação,
pelo que consideram digno de louvor o trabalho, empenho e dignidade
desenvolvidos pela mesma em prol desta Escola e seus Alunos.
Verificamos as contas apresentadas pela Direção, referentes ao ano
2014/2015 e constatamos que as mesmas se encontram de acordo com os
documentos apresentados.
Assim sendo, propomos que o Relatório de Contas e Atividades referente
ao ano em causa seja aprovado.
Póvoa de Varzim, 30 de setembro de 2014

O Conselho Fiscal
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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6. Anexo A - Relatório de Contas 2014/2015
Relatório de Contas
2014/2015
DESCRIÇÃO
Saldo do Exercício Anterior (2013/2014):
Saldo CGD
Receitas:
Quotas 2014/2015
Donativos
Caixa
Despesas:

284 sócios

Montantes

Totais

1.650,15 €
0,00 €

1.650,15 €

1.420,00 €
5,00 €
0,00 €

1.425,00 €

2.029,45 €

2.029,45 €

1.045,70 €
0,00 €

1.045,70 €

Saldo para o Exercício
Seguinte:
Saldo CGD

(Mil e quarenta e cinco euros e setenta cêntimos)
Nota: Saldo existente na Caixa Geral de Depósitos, conta nº 0666.048723.830
O Presidente da Direcção,

1.045,70
€

O Tesoureiro,
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