
PLANO DE ACTIVIDADES DA APASC 2018-

2020 

 
 

OBJECTIVOS 
 

Contribuir para um associativismo de pais maisactivo, dinâmico e 
participativo 
 
Afirmar a APASC como estrutura representativa dos pais e EE, 
como espaço de interajuda 
 
Desenvolver uma relação estreita e próximajunto dos 
representantes de pais das turmas, junto das famílias e da 
comunidade educativa local,  
 
Elevar os níveis de participação da família na vida escolar e na 
vida associativa  
 
Desenvolver acções que incentivem uma maior intervenção dos 
pais e encarregados de educação (PEE) na vida das escolas do 
agrupamento 
 
 
COMO? 
 
 

 Estimular a efectiva participação dos 2 representantes dos 
PEE nos conselhos de turma – com formação e informação 
para melhor conhecimento das competências, direitos e 
deveres.  

 

 Prestar apoio aos pais e encarregados de educação,com 
informação e encaminhamento para os organismos 
competentes 

 

 Consultar os pais e EE sobre assuntos estruturantes e de 
real interesse para a vida dos filhos – como por exemplo 
osRegulamento interno do agrupamento, Plano de 
actividades, Projecto Educativo, entre outros. 

 



 Fomentar a relação entre PEE – Associação de Pais e 
Orgão de Gestão do Agrupamento – com reuniões periodicas 

 

 Divulgar a existência dos canais de comunicação da 
APASC – e-mail, pagina web, redes sociais 

 

 Assegurar a representatividade de todos os níveis de 
ensino e de todas as escolas do agrupamento – como forma 
de representação das diversas realidades  
 

 Continuar a participar nas estruturas concelhias e nos 
órgãos municipais, tais como, Conselho Municipal de 
Educação, CLAS/Rede Social e na CPCJ. 
 

 Dotar os membros dos órgãos sociais da APASC de melhor 
conhecimento da legislação, da gestão das escolas e da 
organização e gestão da associação.  



 Divulgar acções de formação para representantes de pais na 
turma e nos órgãos de gestão da escola, para melhor 
capacitar a sua intervenção 

 

 Divulgaracções e eventosde educação e formação parental, 
que contribuam para o desenvolvimento das competências 
parentais. 

 




