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Quem somos e o que pretendemos. 
 
m grupo de pais/encarregados de educação preocupados com a 

educação de todos os alunos da ESIC, dispostos a trabalhar e 

colaborar com toda a comunidade educativa. Propomo-nos levar a 

cabo um conjunto limitado de atividades condizente com a realidade do nosso 

espaço escolar e ajustadas às possibilidades da Associação (APESCA. 

retendemos manter a colaboração institucional da APESCA, que  

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. 

m dos pontos mais importantes da nossa lista consiste na ligação da 

Associação com todos os Pais e Encarregados de Educação, porque 

apesar de ser um processo que se deseja continuo a APESCA  

pretende fortalecer essa ligação, especialmente através  de um conjunto de 

ações a implementar ao longo do Ano lectivo. 

ueremos também que a forma privilegiada de comunicação entre a 

Associação de Pais e o corpo docente seja através dos contactos 

regulares com os dos Representantes dos Pais e Encarregados de 

Educação de cada turma. Porém, estaremos disponíveis a dar a nossa 

colaboração em tudo o que possa contribuir para a melhoria da qualidade do 

serviço prestado à comunidade educativa.  

ropomo-nos por isso a desempenhar com entusiasmo e rigor as ações 

desta associação tendo sempre por princípio que somos todos 

cidadãos iguais. A nossa principal missão é aproximar os pais da 

escola e dotá-los dos mais diversos instrumentos de análise para que assim se 

consiga uma ralação cada vez mais genuína e potenciadora de sinergias uteis. 

O nosso grande propósito é motivar a comunidade escolar no seu todo para 

uma relação de confiança e respeito mútuo.   
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Órgãos Sociais 2015/16 
O que nos propomos fazer. 
 

� Contribuir para que os pais e encarregados de educação possam 

cumprir a sua missão de educadores;  

� Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade do 

aluno;  

� Pugnar por uma política de ensino que respeite e promova os valores 

fundamentais da pessoa humana;  

� Promover mais colaboração entre a APESCA e a Associação de 

Estudantes; 

� Reunião com a Direção da Escola, sempre que tal se justifique; 

� 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 trimestral 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;  

� 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; 

� Participação no jornal “Desalinhado”;  

� Continuação do Projeto “Escola de Pais” criando oportunidades de 

maior envolvimento parental no meio escolar; 

� Continuação de Banco de livros escolares em parceria com a ESIC; 

� Continuar a colaborar com a Direção da ESIC na melhoria do serviço 

prestado pela Cantina; 



� Desenvolver atividades sociais tais como o apoio a alunos carenciados 

ou com dificuldades pedagógicas, junto da Comunidade Escolar; 

� Associarmo-nos ao quadro de honra e mérito, com a eventual atribuição 

de prémios; 

� Criação de um prémio de assiduidade e comportamento; 

� Planificar em parceria com a ESIC um concurso literário; 

� Dar continuidade as Caminhadas APESCA; 

� Criar uma rede de parcerias que envolvam o comércio e serviços locais 

para benefício dos nossos associados, através do CARTÃO 

ASSOCIADO APESCA;  

� Iniciativa para angariação de fundos; 

� Realização do Dia Medieval. 

 

 

 

 

 

 

Fazer cada vez mais e melhor!  

 

 

           Por uma educação com qualidade!  


