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Equipa de Autoavaliação – 2018.2019 

Liderança e Gestão – Liderança 

 

Desenvolvimento de Projetos e Parcerias  & Mobilização de Recursos da 

Comunidade Educativa 

 

Atividade das Associações de Pais  

2016 - 2018 

      

Perto do final do ano letivo 2017.2018, a Equipa de Autoavaliação solicitou às diferentes 

associações de pais do agrupamento o preenchimento de uma tabela com as atividades por elas 

dinamizadas no biénio letivo compreendido entre 2016 e 2018. Os dados recolhidos foram 

compilados na tabela que integra este documento. 

Constata-se que apenas três das oito associações referenciadas apresentaram a esta 

equipa a avaliação do seu plano de atividades, havendo, portanto, da parte das restantes, algum 

incumprimento ou, pelo menos, alguma falta de monotorização do trabalho (que terá sido) 

desenvolvido. Uma outra possibilidade será alguma falha na comunicação entre a equipa de 

autoavaliação e as associações de pais. 

O envolvimento das associações de pais na vida escolar é moderado, excetuando a de 

Dairas, que mobilizou um extenso e diversificado número de atividades.  

Admite-se que, provavelmente, a divulgação das atividades das diferentes associações 

não é feita da forma mais adequada, dado que nem sempre será percetível a sua atuação no 

seio de alguns estabelecimentos. Tal não deverá ser necessariamente entendido como algo de 

menos positivo, até porque as atividades são essencialmente dirigidas (e bem) aos alunos. 

Contudo, não podemos deixar de destacar e louvar a inclusão, por parte da Associação de Pais 

da EB Dairas, de atividades que procuram criar sinergias com outros agentes educativos. 

Mesmo percebendo que, pela dimensão e níveis de escolaridade abrangidos por esta 

associação, haja uma maior facilidade em incluir temáticas mais diferenciadas, é de reconhecer 

o dinamismo percetível. 

O quadro seguinte elenca, como já se adiantou, as atividades desenvolvidas pelas 

diferentes associações que responderam ao solicitado. Não se apresentam dados relativos ao 

ano letivo 2016.2017, da Associação de Pais da EB 1 de Macinhata, uma vez que a criação 

desta ocorreu posteriormente. 

 
 

Designação da 
Atividade 

Destinatários 
Entidades 
parceiras 

Data Local Objetivos da atividade Avaliação 

AREIAS 16.17 

Feira da Castanha 
Comunidade 

Escolar 

JF S. 
Pedro   

Castelões 
nov 16 

S. Pedro 
Castelões 

Venda de bolos e produtos 
agrícolas para angariar verba 

para as escolas. 

 

Passeio de Natal Alunos  dez 16 
Europarque – 
S.M. da Feira 

Assistir a um musical. 
 

Rifas Pais e EE  dez 16  
Angariar verba para o 

passeio do final do ano. 
 

Passeio final ano Alunos  jun 17 Porto Encerramento ano letivo.  

 
 

 



Designação da 
Atividade 

Destinatários 
Entidades 
parceiras 

Data Local Objetivos da atividade Avaliação 

AREIAS 17.18    (75 associados) 

Passeio de Natal Alunos  dez 17 
Europarque – 
S.M. da Feira 

Assistir a um musical. 
 

Festa de Natal 
Comunidade 

Escolar 
 dez 17 

S. Pedro de 
Castelões 

Convívio. 
 

Rifas Pais e EE  dez 17  
Angariar verba para o 

passeio do final do ano. 
 

Passeio final ano Alunos  jun 18 Aveiro Encerramento ano letivo.  

MACINHATA 17.18    (72 associados) 

Feira da Castanha 
EE e 

população 
Junta 
CM 

nov 17 
SP  

Castelões 
 

Muito 
Bom 

Teatro de Natal 
Alunos 

Professoras 
Educadoras 

 
14.12.2

017 
Escola  Bom 

Visita refeitório EE  mar 18 Macinhata  Bom 

Festa Final de 
Ano 

Comunidade 
Escolar 

 jun 18 Escola  
Muito 
Bom 

Participação na 
ação de esclare-
cimentos SCIE 

Associação 
Pais 

CM mai 18 CM  Bom 

Participação 
workshop sobre 

RGPD 

Associação 
Pais 

AECA 
CM 

mai 18 CM  Bom 

DAIRAS 16.17 

Feira da Castanha 
Comunidade 

em geral 

JF SP Cast 
 Cl. Francês 
EB Dairas 

nov 16 
S. Pedro de 
Castelões 

Angariação de fundos para 
ajudar a comunidade escolar 

 
Bom 

 

Manutenção de 
Material Escolar 

Comunidade 
Escolar 

Sócios AP fev 17 
Pavilhão da 

Escola 

Melhorar o desporto escolar 
com o restauro do colchão e 

trampolim de ginástica 

Muito 
Bom 

Apoio no 
desporto Escolar 

Comunidade 
Escolar 

Sócios AP jun 17 Escola 
Compra de medalhas e 

foguetes para o desporto 
escolar 

Bom 

DAIRAS 17.18    (74 associados) 

Feira da Castanha 
Comunidade 

Geral 

JF SP Cast 
Cl. Francês 
EB Dairas 

nov 17 
S. Pedro de 
Castelões 

Angariação de Fundos para 
Associação, ajudar a 
comunidade escolar 

 
Bom 

 

Feira de Natal 
Comunidade 

em Geral 

CM  
 Cl.Francês 
EB Dairas 

dez 17 
Vale de 
Cambra 

Angariação de Fundos para 
Associação, ajudar a 
comunidade escolar 

Média 
(devido ao 

mau tempo) 

Sensibilização 
para o Bullying 

Comunidade 
Escolar 

Escola 
Psicóloga 

Teresa  
AP 

dez 17 Escola 
Sensibilizar a comunidade 
Escolar para esse grande 

“flagelo” 
Bom 

Compra do livro 
da Ajudaris 

Comunidade 
Escolar 

Sócios da 
AP  

dez 17 
Sede do 

Agupamento 

Ajudar na divulgação do Livro 
e oferta do livro à biblioteca 

da escola 

Muito 
Bom 

Compra de 
colchões de yoga 

Comunidade 
Escolar 

Sócios da 
AP  

mar 18 
Pavilhão da 

Escola 
Para o s alunos terem aulas 

de yoga 
Muito 
Bom 

Aulas de Yoga 
Comunidade 

Escolar 
Sócios da 

AP  
Ano 

letivo 
Pavilhão da 

Escola 
Ajudar os alunos na 

concentração 
Muito 
Bom 

Prémios de 
criatividade 

Comunidade 
Escolar 

Sócios AP  
Escola 

Núcleo de 
Criatividade 

de VC 

jun 18 
Biblioteca 
da Escola 

Incentivar os alunos ao 
estudo e a serem mais 

autónomos 

Muito 
Bom 

Sarau de Fim de 
Ano 

Comunidade 
Escolar 

Sócios AP 
Escola 

AP 
Donativos 

jun 18 Escola 

Convívio entre pais, alunos 
professores e funcionários 

Mostra de talentos 
Valorizar os alunos de mérito 

Médio 
(talvez por ser 
o primeiro a 

ser organizado 
por esta AP) 

 

Fevereiro de 2019, A equipa de autoavaliação 


