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Relatório de Atividades 2015/16 
APESCA – Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Introdução 
 Ano lectivo 2015/16 foi de grande realização na prossecução das 
atividades a que a APESCA se propôs no início do Ano. Deu-se 
continuidade a projetos de enorme importância para a nossa escola e, 

imprimiu-se novas dinâmicas com novas atividades de estímulo a um maior 
envolvimento de toda a comunidade escolar.  

Encaramos a Educação como um dos elementos fundamentais para o 
desenvolvimento dos nossos filhos e educandos, e por isso, ao longo do ano Lectivo, 
a APESCA colaborou em todos os projetos levados a cabo pela escola contribuindo 
sempre, de forma inexcedível, para que os mesmos fossem um sucesso. 

Fizemos um trabalho árduo, na divulgação das atividades da APESCA, com o intuito 
de fazer chegar a todos os interessados as atividades que visavam sempre fazer da 
escola dos nossos filhos/educandos uma escola melhor. Nem sempre se obteve os 
resultados pretendidos, mas para nos ficou a firme convicção do dever cumprido. 
Urge portanto refletir sobre este problema, de forma a criarmos condições para que 
a participação de todos os intervenientes da comunidade escolar seja mais efetiva, 
para que aconteça uma assinalável melhoria da vida escolar dos nossos filhos e 
educandos. 

Aproveito para deixar uma palavra de reconhecimento e simultaneamente de 
enorme agradecimento a todos os elementos da APESCA pelo seu esforço, trabalho 
e dedicação. 

Resta desejar boa sorte aos membros dos órgãos sociais que serão eleitos para o ano 
Lectivo de 2016/17, para bem de toda a comunidade educativa da Escola 
Secundária Inês de Castro (ESIC). 

Canidelo, 07 de Dezembro de 2016 

A Direção da APESCA 
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Atividades APESCA 2015/16 

  

*Presença na Sessão da “Escola de Pais” para o 8ºAno (15 de Dezembro) 
*Elaboração do Cabaz de Natal APESCA 2015 (15 de Dezembro) 
*Presença no C. Geral (15 de Dezembro) 
*Distribuição de Bombons pela ESIC (16 de Dezembro) 
*Presença no Jantar de Natal da ESIC (16 de Dezembro) 
*Presença na 1ª Feira de Artesanato da Associação Morangos (17 de Dezembro) 
*Presença e participação na entrega de prémios do Quadro de Honra ESIC (17 de 
Dezembro) 
*Reunião dos Órgãos Sociais da APESCA (12 de Janeiro) 
*Presença no C. Geral (18 de Janeiro) 
*Presença no C. Pedagógico (20 de Janeiro) 
 *Presença na Junta de Freguesia de Canidelo, na tomada de Posse dos Órgãos Sociais 
da Unapap (29 de Janeiro) 
*Reunião de Trabalho da Apesca, com a presença do nosso Diretor, Dr. Agostinho e da 
nossa Vice Diretora, Dra. Manuela (3 de Fevereiro) 
* Presença na Sessão Escritor do Mês Manuel Carvalho (12-02-2016) 
*Reunião Mensal da Apesca 
*Presença na Reunião Ordinária da FEDAPAGAIA (18 de Fevereiro) 
*Presença no C. Pedagógico (24 de Fevereiro) 
*Presença na Reunião Ordinária da Fedapagaia (8 de Março) 
*Reunião Mensal da Apesca (8 de Março) 
*Presença na Assembleia Geral da Fedapagaia (10 de Março) 
*Presença no Conselho Geral (14 de Março) 
*Participação no Qualifica@ ESIC VII (18 de Março) 
*Reunião de Trabalho da APESCA (21 de Março) 
*Reunião Mensal da Apesca (12 de Abril) 
*Presença na Reunião Ordinária da Fedapagaia (14 de Abril) 
*Dinamização da 3ª Caminha da APESCA (Caminhada da Flor- 17 de Abril) 
*Presença no C. Geral (18 de Abril) 
*Participação/Dinamização no 37º Encontro de Teatro na Escola, como anfitriões a 
ESIC (21 a 25 de Abril) 
*Presença na comemoração do 25 de Abril na Junta de Freguesia de Canidelo, com a 
atuação do coro ESIC nessa mesma efeméride (24/25 de Abril) 
*Presença no C. Pedagógico (27 de Abril) 
*Presença na Sessão de Escola de Pais, tema Hábitos Tabágicos (28 de Abril) 
*Presença na Assembleia Geral da CONFAP em Castelo Branco (30 de Abril) 
*Presença e Dinamização na Sessão Escritor do Mês com Mikaela Övén (6 de Maio) 
*Reunião Mensal APESCA (10 de Maio) 
*Presença no C. Pedagógico (11 de Maio) 
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*Colaboração com um artigo para o Jornal “Desalinhado” (16 de Maio) 
*Presença em evento com os nossos alunos no Convento Corpus Christi (19 de Maio) 
*Reunião de trabalho APESCA (20 de Maio) 
*Participação no Evento HARUHI (21 de Maio) 
*Presença na Reunião Ordinária da Fedapagaia (25 de Maio) 
*Presença na Sessão Escritor do Mês Alberto S. Santos (27-05-2016) 
*Colaboração/Dinamização do Baile de Finalistas do 9º Ano (28 de Maio) 
*Presença na Reunião das Federações de Associações de Pais da Área Metropolitana do 
Porto, realizada na ESIC (28 de Maio) 
*Dinamização do Dia Medieval / Família ESIC (3 de Junho) 
*Reunião Ordinária da APESCA (17 DE Junho) 
*Presença na Assembleia Geral da CONFAP em O. Azeméis (18 de Junho) 
*Participação e Presença da entrega de Certificados de Formação de Dirigentes 
Associativos da Fedapagaia no Auditório Sophia de Melo Breyner (21 de Junho) 
*Presença no C. Pedagógico (29 de Junho) 
*Abertura do Banco de Livros (8 de Julho) 
* Realização de obras de melhoramento no Bufete. (Julho 2016) 
*Reunião O.S. da Fedapagaia 
*Presença no C. Geral (19 julho) 
*Presença C. Pedagógico (9 setembro) 
*Reunião Mensal Apesca 
*Presença no C. Geral (12 setembro) 
*Reunião O.S. Fedapagaia (20 Setembro) 
*Parceria com a lancaster college 
*Presença no Fórum Eng.º Diogo Luz 
*Reunião Pública Fedapagaia (29 setembro) 
*Exposição à DGEsT (Carência de funcionários) 
*Presença na Cerimónia da Entrega de Protocolos Fedapagaia (7 outubro) 
*Reunião Mensal APESCA 
*Reunião O.S. Fedapagaia (17 outubro) 
*Reunião Extraordinária Apesca (26 Outubro) 
*Participação na inauguração do Museu da ESIC (18-11-16) 
*Participação no 31º aniversário da ESIC (18-11-2016) 
*Participação/colaboração no evento “Casa Assobrada” do Club Haruhi 
*Assembleia Geral da APESCA (07-12-2016) 
  
  
 
 
Canidelo, 07 de Dezembro de 2016 

                APESCA 


