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Apresentação 
 

O nosso propósito principal e pelo qual nos norteamos, assenta no 
pressuposto de que a escola não pode viver sem o contributo dos pais e 
encarregados de educação. Vimos por isso propor e ajudar a desenvolver 
uma cultura de compromisso e participação de todos. Propomo-nos por isso 
mitigar as desigualdades e quebrar todas as barreiras que possam dificultar 
o maior e melhor investimento que podemos dar aos nossos filhos e 
educandos; A educação. 

Assim, tendo como pano de fundo as finalidades e competências da APESCA, 
propomo-nos levar a cabo um conjunto limitado de atividades, ajustadas às 
possibilidades da Associação. Dividimos essas atividades de acordo com os 
seguintes tópicos: 

 Colaboração Institucional  
 

 Ligação com Pais e Encarregados de Educação  
 

 Ligação com o Corpo Docente e Discente  
 

 Atividades Diversas 
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Colaboração Institucional 
 

A colaboração institucional da APESCA decorre não só da sua participação 
em órgãos institucionais nos quais tem assento mas também da participação 
e/ou promoção, por iniciativa própria ou de outrem, em outros contactos de 
carácter institucional. 

Assim, essa colaboração materializar-se-á, entre outras, nas seguintes 
formas: 

 Representação dos Pais e Encarregados de Educação no Conselho 
Geral, através da nomeação de 4 (quatro) elementos. 
 

 Representação dos Pais e Encarregados de Educação no Conselho 
Pedagógico através de um elemento da associação a convite deste 
órgão. 
 

 Reunião com a Direção da ESIC, ou outros órgãos da escola sempre 
que tal se justifique. 

 
 

 Continuar e perspetivar uma maior ligação institucional com a Junta 
de Freguesia de Canidelo, por se tratar de um parceiro privilegiado 
nas relações institucionais da APESCA na constante procura em 
ultrapassar problemas existentes na ESIC. 
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Ligação com os Pais e Encarregados de 
Educação 
 

Embora a ligação com todos os Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento seja um processo que se pretende contínuo, a APESCA 
pretende fortalecer essa ligação, especialmente através das seguintes ações: 

 Angariação de novos sócios com vista ao fortalecimento da 
representatividade da APESCA. 
 

 Dinamização da página de Internet e do blog / facebook da APESCA, 
nela disponibilizando aos pais e encarregados de educação todas as 
informações relevantes sobre a vida escolar. 
 

 Publicitação de um Boletim de notícias da APESCA, a disponibilizar 
a todos os Pais e Encarregados de Educação. 
 

 Dinamização e Valorização do papel do Representante dos Pais e 
Encarregados de Educação em cada turma, promovendo reuniões de 
periodicidade trimestral com início no segundo período letivo. 
 

 Criação de uma base de dados de contactos dos pais e encarregados 
de educação de forma a facilitar a comunicação e a troca de 
experiências. 
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Ligação com o Corpo Docente e Discente 
 

 A APESCA pretende estabelecer intensificar o contacto com o corpo docente 
e discente na procura incessante de ver resolvidos ou minimizados os 
problemas que afetam negativamente o ambiente escolar da ESIC. Queremos 
por isso que haja um maior envolvimento de todos os pais e encarregados de 
educação para que juntos tenhamos uma força de persuasão maior.  

A APESCA está e estará sempre recetiva a dar a sua colaboração em tudo o 
que possa contribuir para a melhoria da qualidade do serviço prestado pela e 
à comunidade educativa. Assim, a APESCA pretende:  

 Cooperar com a Escola e toda a comunidade educativa em todas as 
suas atividades, sempre que tal se revele necessário ou que tal seja 
solicitado apoiando todas as iniciativas com interesse para os alunos 
e respetivos pais e encarregados de educação. 
 

 Promover a recolha de informações sobre o decurso da vida escolar.  
 

 Participar nos Conselhos de Turma por via dos Representantes dos 
Pais e Encarregados de Educação, sempre que para tal receba 
convocatória formal. 
 

 Valorizar o papel O papel do “representante dos encarregados de 
educação” 

– A maior parte dos representantes dos encarregados de 
educação não tem consciência das suas funções e da 
importância que este cargo pode ter na ligação com a 
associação de pais e os órgãos de gestão da escola.  
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Atividades Diversas 
A APESCA pretende ainda levar a cabo um conjunto de atividades diversas, 
transversais a toda a comunidade escolar: 

 Criar uma rede de parcerias que envolvam o comércio e serviços 
locais para benefício de toda a comunidade escolar. 
 

 Organização do “Dia Escolar da Não Violência e da Paz ESIC 2018” 
(data a estipular) 
 

 Organização da Caminhada APESCA (data e tema e estipular 
 

 Organização do Baile de finalistas (Alunos do 9º Ano ESIC) 
 

 Com o intuito de desenvolver o sentimento solidário organizar uma 
recolha de alimentos em parceria com a Porta Amiga da AMI Gaia. 
(Assistência Médica Internacional) 
 

 Participação na dinamização de atividades promovidas em parceria 
com a Escola, nomeadamente através da equipa da Biblioteca Escolar 
e da equipa de coordenação de projetos. 
 

 Organização do dia em família (Dia medieval APESCA/ESIC 2018)  
  

 Continuar com a campanha “Prevenção Rodoviária APESCA. (Ao 
longo do Ano) 

 
 

O CANDIDATO A PRESIDENTE DA DIREÇÃ0 
_____________________________________ 

Vítor Pereira 


