
Associação de Pais da Escola EB23 dos Olivais 

Eleições dos Órgãos Sociais para o Ano Letivo 2020/21 

Plano de Actividades proposto pela Lista A para o ano letivo 2020/21 

Este plano de actividades tem como finalidade definir os objectivos da lista A para o 
próximo ano lectivo, tendo como prioridade o bem-estar das crianças, contribuindo 
para uma melhoria das condições de ensino e aprendizagem. 

As principais áreas de actuação serão as seguintes: 

1. Promover a igualdade de oportunidades e o ensino de referência  
 Colaborar com as entidades competentes e comunidade escolar para colmatar 

défices nas áreas de intervenção para os alunos com Necessidades Educativas 
Especiais (NEE), quer a nível da Unidade de Ensino Estruturado para o Autismo 
(UEEA), quer ao nível da intervenção nos 2ºs e 3ºs Ciclos; 

 Apresentar propostas ao Agrupamento e à escola que contribuam para a 
diferenciação e reconhecimento do trabalho na UEEA, e para uma melhor 
inclusão dos alunos na comunidade escolar – ex: proposta de um programa de 
apresentação da UEEA a todos os alunos da escola, em todos os inícios do ano 
lectivo; 

 Trabalhar com Professores e Auxiliares na identificação e realização de 
actividades que promovam a integração de todos os alunos - participação nas 
visitas de estudo, nos dias comemorativos, etc ;  

 Trabalhar com o Agrupamento, com vista a uma extensão da Unidade de 
Ensino Estruturado de Autismo para o Ensino Secundário, tendo em vista um 
trabalho com os alunos mais funcional e de integração no mercado de trabalho. 

      2.  As instalações escolares  

 Contribuir para a preservação e manutenção do espaço escolar. 
 Acompanhar as necessidades da escola e comunica-las às Entidades 

competentes. 
 Manter a comunicação com o Agrupamento, a Junta de Freguesia e outros 

responsáveis de forma a garantir as condições adequadas para o 
funcionamento da escola. 

3. Actividades na Escola 

 Ajudar, quando necessário, na realização das festas escolares. 
 Ajudar a promover dias temáticos com a participação dos pais, encarregados de 

educação. 
 Promover acções de carácter lúdico e desportivo ao longo do ano. 
 Propor palestras sobre assuntos de interesse da comunidade escolar. 



      4. Representatividade 

 Representar os Pais e encarregados de educação perante as autoridades 
competentes. 

 Fazer a ligação entre os pais e escola 
 Actuar junto das autoridades competentes de forma a tentar resolver os 

problemas existentes. 

5. Informação e divulgação  

 Manter os pais e encarregados de educação informados através de circulares 
periódicas. 

 Divulgação de notícias e eventos através do sítio de internet e Facebook. 

Sabendo que a concretização de algumas das propostas serão difíceis realizar, é o 
nosso compromisso fazer o que estiver dentro das nossas possibilidades para tornar 
este projecto bem-sucedido.  

Acresce referir que este Plano Anual de Actividades deve assumir-se como um 
documento “aberto”, no qual poderão ser inscritas ao longo do ano actividades cuja 
realização seja considerada de fundamental interesse para a EB23 dos Olivais, pela 
sua pertinência, actualidade ou oportunidade. 

É certo que vamos necessitar de apoio do Agrupamento e dos Pais e Encarregados de 
Educação para desenvolver estas actividades, mas na devida altura o solicitaremos. 

Só com o envolvimento de todos é que as Associações se tornam fortes e respeitadas 
pelas entidades com que têm de lidar. 

Fica desde já lançado o desafio a todos os que quiserem colaborar com a Associação 
de Pais que serão bem-vindos e terão a garantia de que estarão a reforçar uma 
equipa empenhada no melhor para os nossos filhos educandos. 

A nossa força é a nossa vontade, por isso não deixem de colaborar. 

 

Lisboa, 20 de Outubro de 2020 


