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Introdução

O presente plano propõe as atividades a realizar no Ano Letivo de 2019 / 2020,

pela  Associação  de  Pais  e  Encarregados  de  Educação  da  Escola  Secundária

Fernando Namora - APEEFN.

Tendo em consideração os objetivos da APEEFN e o diagnóstico das condições

existentes o presente plano esboça a estratégia que o atual Conselho Executivo

se  compromete  a  prosseguir,  identificado  as  atividades  que  se  propõe  a

concretizar. Para cada atividade são estabelecidas as metas que se pretendem

alcançar e os indicadores de desempenho que serão avaliados.

O presente plano de atividades será a base para o Relatório  de Atividades a

apresentar no final do exercício.

Objetivos da APEEFN

O  artigo  5º  dos  Estatutos  da  APEEFN,  estabelece  os  seguintes  objetivos

fundamentais da sua atuação, na qualidade de entidade de cariz voluntário, que

congrega e representa os pais e encarregados de educação:

 Contribuir,  por  todos  os  meios  ao  seu  alcance,  para  que,  os  pais  e

encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua missão de

educadores;

 Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade do aluno;

 Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova os valores

fundamentais da pessoa humana.

Diagnóstico da Situação Atual

A APEEFN é uma associação revitalizada em 2017, beneficiando atualmente da

integração e recondução de membros experientes no movimento associativo nos



seus Órgãos Sociais. A APEEFN, à semelhança de outras associações congéneres,

tem uma grande dificuldade de mobilização de pais e encarregados de educação,

limitando o sucesso das suas atividades à disponibilidade e esforço dos Órgãos

Sociais.  Dispondo  de  um  orçamento  muito  reduzido,  a  sua  participação  em

atividades  que  envolvam  investimento  encontra-se  comprometida.  Contudo,

existem projetos e programas em vigor a que a APEEFN se pode candidatar e

concorrer,  beneficiando  de  prémios  e  vantagens  para  os  associados  e  seus

educandos.

A comunidade educativa,  em que a APEEFN se insere,  é fértil  em termos de

diversidade  de  culturas  e  origens  das  famílias  que  nela  estão  integradas,

oferecendo oportunidades de excelência para o desenvolvimento de atividades

de partilha e divulgação de experiências.

A consciência ambiental, o sucesso holístico dos alunos, o desenvolvimento da

tecnologia, e o bem-estar das pessoas, são temáticas muito atuais geradoras de

oportunidades e mobilizadoras da comunidade.

Estratégia

O Conselho Executivo identificou os seguintes eixos de intervenção estratégica

para concretizar a sua visão do modo de atingir os objetivos da APEEFN:

 Organização - realçando a importância da APEEFN manter o seu estatuto

de  entidade  formalmente  constituída,  respeitando  as  suas  obrigações

legais  e fiscais,  garantindo o seu reconhecimento  por  outras  entidades

envolvidas na comunidade educativa;

 Representação  -  potenciando  a  integração  da  APEEFN  na  comunidade

educativa, através da sua representação junto a entidades, comissões e

agrupamentos,  contribuindo  com  a  sua  visão  sobre  os  problemas  e

soluções nos fóruns competentes;

 Comunicação - elevando o papel da APEEFN como congregador de pais e

encarregados  de educação,  melhorando  os  canais  de  comunicação  e  o

modo como a informação pertinente lhes é transmitida, dando a conhecer

o trabalho em curso, as ações desenvolvidas e outros aspetos relevantes

para  o  envolvimento  da  comunidade  educativa.  É  de  realçar  ainda  a



importância  de  manter  formas  de  contato  dos  pais  e  encarregados  de

educação  para  a  APEEFN,  abrindo  a  participação  ao  esclarecimento  de

dúvidas e ao envio de sugestões;

 Parcerias  -  canalizando  potenciais  benefícios  que  a  APEEFN  consiga

celebrar,  com  parceiros  da  comunidade  educativa,  para  os  pais  e

encarregados de educação,  tirando partido do seu estatuto de entidade

envolvida na comunidade;

 Associativismo  -  garantindo  a  mobilização  de  pais  e  encarregados  de

educação para a realização de atividades e assegurando a continuidade

dos  projetos  da  APEEFN  para  além  do  exercício  atual,  através  dos

benefícios que possam percecionar no papel da APEEFN e na credibilidade

que esta ofereça;

 Eventos e Projetos - vincando a presença da APEEFN na organização e na

participação em eventos que proporcionem benefício para os pais e alunos

no contexto educativo.

Atividades Propostas

As atividades propostas por cada eixo de intervenção são as seguintes:

Eixo - Organização

 Atualizar  os  dados  referentes  aos  novos  Órgãos  Sociais  nas  Finanças,

Segurança Social, Registo Central do Beneficiário Efetivo, Justiça e Banco;

 Estabelecer a agendas de reuniões e concretizar as mesmas;

 Cumprir com as entregas de declarações nas Finanças e demais entidades;

 Elaborar o relatório de atividades no final do exercício;

 Preparar  e  efetuar  o  pedido  de  Entidade  de  Utilidade  Pública  para  a

APEEFN;

 Preparar e efetuar candidatura ao PAMA;

 Preparar e efetuar candidatura ao projeto “Escola Amiga da Criança”.

Eixo - Representação:

 Nomear representante da APEEFN e participar ativamente em reuniões do

Conselho Geral;

 Nomear  representante da APEEFN e participar  ativamente  em reuniões

agendadas com a Direcção do Agrupamento de Escolas;

 Nomear  representante da APEEFN e participar  ativamente  em reuniões

agendadas com a Direcção do Associação de Alunos da Escola;

 Nomear  representante da APEEFN e participar  ativamente  em reuniões

agendadas com FAPCA - Federação das AP da Amadora;



 Nomear  representante da APEEFN e participar  ativamente  em reuniões

agendadas com a Junta de Freguesia e outros organismos locais.

Eixo - Comunicação:

 Desenvolver uma imagem corporativa coerente, credível e positiva;

 Desenvolver e reforçar a presença em redes sociais, nomeadamente no

facebook;

 Desenvolver  a  presença  na  Internet,  nomeadamente  através  do  seu

site/blog;

 Preparar e solicitar a atualização da página da APEEFN no site da escola;

 Divulgar  os  contatos  da  APEEFN  em  todos  os  canais  que  estejam

disponíveis;

 Divulgar  os  seus  créditos  em  todas  as  ações  em  que  venha  estar

envolvida.

Eixo - Parcerias:

 Desenvolver  o  modelo  de  protocolo  para  estabelecimento  de  parcerias

com outras entidades;

 Identificar as áreas com potencial interesse para celebrar parcerias, bem

como a respetiva estratégia de abordagem;

 Celebrar protocolos e publicar nos canais de comunicação da APEEFN.

Eixo - Associativismo:

 Envolver  os  representantes  de  pais  no  processo  de  comunicação  da

APEEFN;

 Publicar informação relevante para os pais e encarregados de educação

nos canais de comunicação da APEEFN;

 Organizar  projetos  e  eventos  que  motivem  o  envolvimento  de  pais  e

encarregados de educação e seus educandos;

 Divulgar  a  participação  e  contribuição  do  trabalho  da  APEEFN  nas

atividades desenvolvidas;

 Promover os processos de inscrição de pais na APEEFN.

Eixo - Eventos e Projetos

 Cooperar  com as  iniciativas  que  sejam desenvolvidas  pela  Escola,  que

envolvam a participação de pais e encarregados de educação;

 Cooperar com iniciativas relacionadas com a Segurança;

 Desenvolver  projeto  de  natureza  cultural,  envolvendo  os  alunos,

professores e pais;



 Desenvolver projeto de angariação de fundos para a sustentabilidade da

Rádio AEFN, envolvendo alunos, professores e pais;

 Realizar  ações  de  sensibilização  dos  alunos  acerca  da  importância  da

visão,  em parceria com a Associação de Apoio e Informação a Cegos e

Amblíopes;

 Implementar o projeto Bombrando na escola;

 Realizar  ações  de  formação  e  sensibilização  em  Língua  Gestual,  em

parceria com a Associação Cultural Surdos da Amadora;

 Apoiar na organização e realização de eventos festivos / comemorativos,

em parceria com a Associação de Estudantes;

 Organizar e realizar um workshop / palestra sobre um tema a sugerir;

 Cooperar no projeto de autoavaliação do Agrupamento de escolas e na

implementação de medidas de melhoria;

 Participar em projeto da Ecoescola que envolva os alunos, professores e

pais;

 Promover  um evento  de final  de ano,  demonstrativo  das  competências

adquiridas pelos jovens nas diferentes áreas de interesse (desporto, arte,

ciência, tecnologia).

Metas e Indicadores de Desempenho

Eixo - Organização

Atividade Meta Indicador  de
desempenho

Atualizar os dados referentes aos novos Órgãos 
Sociais nas Finanças, Segurança Social, Justiça e 
Banco

0 dias de atraso Dias de atraso após limite 
legal

Estabelecer a agendas de reuniões e concretizar
as mesmas

100% de
realização

Nº de reuniões ordinárias 
do Conselho Executivo

Cumprir com as entregas de declarações nas 
Finanças e demais entidades

0 dias de atraso Dias de atraso após limite 
legal

Elaborar o relatório de atividades no final do 
exercício

Relatório
Elaborado

Preparar e efetuar o pedido de Entidade de 
Utilidade Pública para a APEEFN

Pedido efetuado

Preparar e efetuar candidatura ao PAMA Candidatura
efetuada

Preparar e efetuar candidatura ao projeto 
“Escola Amiga da Criança”

Candidatura
efetuada

Implementação das sugestões de melhoria do 
Projeto de Autoavaliação do A.E. relativas à 
associação de pais

90% Nº de medidas 
implementadas

Eixo - Representação:

Atividade Meta Indicador  de
desempenho

Nomear representante da APEEFN e participar 100% de Nº de reuniões do 



Atividade Meta Indicador  de
desempenho

ativamente em reuniões do Conselho Geral participação Conselho Geral
Nomear representante da APEEFN e participar 
ativamente em reuniões agendadas com a 
Direcção do Agrupamento de Escolas

100% de
participação

Nº de reuniões

Nomear representante da APEEFN e participar 
ativamente em reuniões agendadas com a 
Direcção do Associação de Alunos da Escola

100% de
participação

Nº de reuniões

Nomear representante da APEEFN e participar 
ativamente em reuniões agendadas com FAPCA 
- Federação das AP da Amadora

90% de
participação

Nº de reuniões

Nomear representante da APEEFN e participar 
ativamente em reuniões agendadas com a Junta 
de Freguesia e outros organismos locais

90% de
participação

Nº de reuniões

Eixo - Comunicação:

Atividade Meta Indicador de 
desempenho

Desenvolver uma imagem corporativa coerente, 
credível e positiva
Desenvolver e reforçar a presença em redes 
sociais, nomeadamente no facebook

50 publicações Nº publicações na página

Desenvolver a presença na Internet, 
nomeadamente através do seu site/blog

Site criado e
publicado

Preparar e solicitar a atualização da página da 
APEEFN no site da escola

Página
atualizada

Divulgar os contatos da APEEFN em todos os 
canais que estejam disponíveis

100% de canais
com contactos

Nº de canais de 
comunicação

Divulgar os seus créditos em todas as ações em 
que venha estar envolvida

100% presença
do nome da

APEEFN

Nº Projetos / Eventos

Implementação das normas de conduta 100% Nº de situações 
corretamente tratadas VS 
Nº total de situações

Eixo - Parcerias:

Atividade Meta Indicador  de
desempenho

Desenvolver o modelo de protocolo para 
estabelecimento de parcerias com outras 
entidades

Modelo criado

Identificar as áreas com potencial interesse para
celebrar parcerias, bem como a respetiva 
estratégia de abordagem

Lista de áreas
criada

Celebrar protocolos e publicar nos canais de 
comunicação da APEEFN

5 Nº protocolos

Eixo - Associativismo:

Atividade Meta Indicador  de
desempenho

Envolver os representantes de pais no processo 
de comunicação da APEEFN
Publicar informação relevante para os pais e 
encarregados de educação nos canais de 
comunicação da APEEFN

10 Nº publicações relevantes

Organizar projetos e eventos que motivem o 
envolvimento de pais e encarregados de 
educação e seus educandos

80% projetos
realizados

Nº projetos de 
envolvimento propostos

Divulgar a participação e contribuição do 90% ações Nº Ações desenvolvidas



Atividade Meta Indicador  de
desempenho

trabalho da APEEFN nas atividades 
desenvolvidas

divulgadas

Promover a inscrição de pais na APEEFN 20 Nº associados na APEEFN

Eixo - Eventos e Projetos

Atividade Meta Indicador  de
desempenho

Cooperar com as iniciativas que sejam 
desenvolvidas pela Escola, que envolvam a 
participação de pais e encarregados de 
educação

100% Nº Iniciativas 
desenvolvidas

Cooperar com iniciativas relacionadas com a 
Segurança

100% Nº Iniciativas 
desenvolvidas

Desenvolver projeto de natureza cultural, 
envolvendo os alunos, professores e pais

Projeto
realizado

Desenvolver projeto de angariação de fundos 
para a sustentabilidade da Rádio AEFN, 
envolvendo alunos, professores e pais

Valor anual de
encargos fixos

Valor angariado

Realizar ações de sensibilização dos alunos 
acerca da importância da visão, em parceria 
com a Associação de Apoio e Informação a 
Cegos e Amblíopes

Nº Acões realizadas

Implementar o projeto Bombrando na escola Projeto
implementado

Realizar ações de formação e sensibilização em 
Língua Gestual, em parceria com a Associação 
Cultural Surdos da Amadora

Nº Acões realizadas

Apoiar na organização e realização de eventos 
festivos / comemorativos, em parceria com a 
Associação de Estudantes

Nº Eventos realizados

Organizar e realizar um workshop / palestra 
sobre um tema a sugerir

30 Nº Participantes

Cooperar no projeto de autoavaliação do 
Agrupamento de Escolas e na implementação de
medidas de melhoria
Participar em projeto da Ecoescola que envolva 
os alunos, professores e pais

Nº Projetos
participados

Nº Projetos planeados

Promover um evento de final de ano, 
demonstrativo das competências adquiridas 
pelos jovens nas diferentes áreas de interesse 
(desporto, arte, ciência, tecnologia)

Evento
realizado

Conclusão

O  presente  plano  de  atividades  procura  dar  continuidade  às  iniciativas  em  curso  ou

identificadas em exercícios anteriores, propondo novas atividades com a preocupação de

que a APEEFN cumpra com as suas responsabilidades formais, prepare a sucessão dos

Órgãos Sociais e acima de tudo, que promova a organização e realização de atividades

enriquecedoras para os alunos e seus pais / encarregados de educação.

O sucesso das atividades propostas dependerá da capacidade de mobilização dos pais e

encarregados de educação, sendo este um dos fatores mais críticos a considerar.

Encosta do Sol, 11 de novembro de 2019



António José Santos
(Presidente do Conselho Executivo)
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