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A valorização das relações solidárias entre toda a comunidade educativa é
imprescindível na construção de um agrupamento cada vez melhor.
Tomando como foco principal os alunos é nosso objetivo analisar as
necessidades e potencialidades das diversas escolas do agrupamento e
desenvolver em cooperação as diligências para o bem estar de todos os
intervenientes da comunidade educativa.
No próximo ano letivo pretendemos continuar a investir numa crescente
aproximação e maior envolvimento dos País e Encarregados de Educação
no processo educativo dos seus filhos e educandos.
Este Plano de Atividades não é um documento fechado, pelo contrário é
aberto às outras ideias e iniciativas, servindo como ferramenta de
orientação para o trabalho que visamos desenvolver.
Para a concretização das nossas intenções propomo-nos realizar diferentes
atividades atuando a vários níveis.

Pais e Encarregados de Educação

 Reunir periodicamente (pelo menos uma vez por período) com os
representantes dos pais e encarregados de educação de cada sala/turma.
 Divulgar junto dos sócios os assuntos julgados de interesse tratados nas
diferentes reuniões.
 Mediar a resolução de conflitos que possam ocorrer, sempre que o seu
apoio seja solicitado.
 Fomentar a organização de atividades que mobilizem os pais e
encarregados de educação para interagir com a escola fora dos contextos
habituais de relacionamento.
 Promover sessões de informação e formação junto dos pais e
encarregados de educação.
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 Representar os pais e encarregados de educação nos órgãos de direção
da escola, Conselho Geral e Conselho Pedagógico, quando convidados,
de acordo com a legislação e regulamentos em vigor.
 Analisar os resultados escolares.
 Manter contactos periódicos com a Diretora e os Coordenadores,
acompanhando o funcionamento das diversas escolas, apresentando
sugestões que visem a qualidade do ensino e o bem-estar no
Agrupamento, associando sinergias em torno de objetivos comuns,
segurança nos espaços escolares, qualidade da alimentação e
funcionamento dos refeitórios.
 Colaborar em iniciativas e projetos do agrupamento (Projeto de
Educação para a Saúde; Projeto Eco-Escolas; Desporto Escolar;
Bibliotecas/Centros de Recursos; GAAF (Gabinete de apoio ao aluno e
à família) e com a EAPI (Equipa de apoio à prevenção da indisciplina).
 Contribuir para aumentar a capacidade de resposta dos serviços de
Psicologia e Orientação do Agrupamento colaborar com o departamento
de Educação Especial e estabelecer parceria com o Projeto Puzzle e
PsicoEspaço (Gabinete de Desenvolvimento Infantil e Juvenil).
 Promover as AECs (atividades de enriquecimento curricular) e a CAF
(componente de apoio à família) no 1º Ciclo, bem como atividades nos
períodos de férias.

Alunos
 Colaborar com os delegados de turma na realização de projectos de
interesse para a comunidade visando uma escola solidária.
 Reflectir sobre as saídas profissionais após completarem o 3º ciclo.
 Recolher manuais escolares no final do ano lectivo “Livros escolares
usados podem ser partilhados ”.
 Cooperar com a Associação Vaneus na recolha de papel e roupa para
trocar no Banco Alimentar por alimentos.
 Realizar em colaboração com as Bibliotecas do Agrupamento o 2º
Concurso “A Família e a Escola”.

Parcerias
 Desenvolver uma relação de diálogo e cooperação com o Município de
Olhão, atendendo ao atual quadro legislativo e ao papel fundamental
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que as autarquias têm, para que o dia-a-dia escolar decorra em boas
condições.

 Aumentar a cooperação e as parcerias com entidades externas ao
agrupamento (Juntas de Freguesia de Quelfes e de Pechão, Centro de
Saúde de Olhão, CPCJ, Rede Social de Olhão, Proteção Civil, Escola
Segura, MOJU, Instituto Português do Desporto e da Juventude,
Delegação Regional de Educação do Algarve, Biblioteca Municipal,
Associações desportivas e culturais …).

Procedimentos internos da associação
 Promover a angariação de mais associados.
 Participar nas reuniões e atividades com outras associações do concelho,
com a FRAPAL e a CONFAP.
 Manter atualizadas todas as informações e documentos de interesse na
página do Agrupamento.
 Tentar realizar parcerias com instituições comerciais, sociais e
desportivas, de forma a conseguir vantagens para os associados e a criar
o cartão de sócio.
 Serviço de apoio aos Pais e Encarregados de Educação.
 Realizar atividades para comemorar o Dia da Família.
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