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PROGRAMA DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA GABRIEL PEREIRA PARA 2016-17 E 2017-18 
 

 

A Associação de Pais da Escola Secundária Gabriel Pereira integra um conjunto de pais e mães de alunos(as) 

ou de representantes dos encarregados de educação das turmas da Gabriel Pereira que, após o desafio 

colocado pela Direção, se predispõem na missão de integrar, participar e dinamizar ativamente a 

Associação de Pais permitindo a sua continuidade e a sua participação nos orgãos desta Escola Secundária, 

nomeadamente no Conselho Geral.    

 

MISSÃO 

 

Promover ações que concretizem e implementem os fins da Associação de Pais da Escola Secundária 

Gabriel Pereira (APEE ESGP) do Agrupamento n.º 2 de Évora em contexto escolar, através do 

desenvolvimento de 3 vertentes indissociáveis: EDUCAR, APRENDER e SER.  

 

OBJETIVOS 

 

As vertentes - EDUCAR, APRENDER e SER - serão trabalhadas em ações específicas e em vários momentos 

ao longo do ano e repetidamente ao longo do mandato através da implementação de um programa de 

atividades em parceria com a comunidade educativa, nomeadamente com os pais, professores e pessoal 

não docente.  

 

EDUCAR 

"É preciso uma aldeia para educar uma criança" 

Este provérbio africano é a razão de ser e a inspiração que nos motiva a colaborar proactivamente com 

os/as professores/as e pessoal não docente da Escola Secundária Gabriel Pereira, na exigente missão de 

educar os/as nossos/as jovens. 

Educar para a cidadania que promova uma cultura de responsabilidade pessoal e social, num caminho de 

participação de todos, numa escola e numa sociedade plural, multicultural e inclusiva. 

"Os pais são os primeiros educadores" 

Cabe aos pais um papel fundamental na educação dos seus filhos. Capacitar os pais nessa missão é 

proporcionar-lhes um conjunto de ferramentas, contribuir para a sua formação e enriquecer o seu papel 

como educadores.  

Propomos realizar um desafio de partilha entre pares e contribuir através de mais recursos para ampliar a 

discussão sobre EDUCAR e contribuir para a formação dos/das nossos/as jovens. 
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APRENDER 

"Aprender- fazendo" 

Para alcançar os objetivos de conhecimento previstos nos planos de ensino o/a aluno/a necessita, não só 

de capacidades, competências e atitudes mas ainda de um ambiente escolar e familiar que induza e 

promova a aquisição de conhecimentos. 

Propomos desenvolver atividades pedagógicas complementares que possibilitam aprender para além do 

espaço de aula e contribuam para o enriquecimento e relação com a comunidade. 

 

SER 

"A família é a base da sociedade" 

Ser um/a educador/a consciente e responsável é ser-se ativo/a e envolvido/a na formação do seu 

educando. A formação de hoje constitui-se um importante e relevante contributo para o modo como os/as 

nossos/as jovens serão os adultos de amanhã. 

Propomos dinamizar e consolidar o espaço escolar em parceria e continuidade da esfera familiar.  

 

PROGRAMA 

 

Promover atividades que permitam abordar e trabalhar os temas "EDUCAR, APRENDER, SER" numa 

perspetiva biunívoca com a escola. 

 

Como EDUCAR?  

• Contribuir para a capacitação e formação dos pais, professores e pessoal não docente como 

educadores. 

• Dinamizar e fomentar a ligação das famílias e encarregados de educação com a escola. 

• Fomentar a discussão das boas práticas e dinamizar a troca de experiências.  

Como APRENDER?  

• Contribuir para que a escola seja um local inclusivo e aberto ao conhecimento. 

• Intensificar o uso da escola como espaço de aprendizagem e de compreensão do mundo. 

• Fomentar os clubes como locais de experimentação prática para a cultura, arte e ciência.  

Como SER?  

• Aumentar a participação, a consciência e importância do papel de cada educador na escola. 

• Assegurar e contribuir para a consciência do papel do educando/aluno na escola como membro 

ativo da escola e da sociedade. 

• Dinamizar a escola como um passo de gigante para o futuro e para a ação na comunidade. 
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Ações para o ano letivo 2016-2017 

Assegurar a participação e representação da APESGP nos orgãos escolares. 

Avaliar a formalização legal da APESPG como Associação de Pais. 

Conhecer e dar a conhecer a APESGP. 

Realizar uma ação de voluntariado de promoção da cidadania ativa Pais/Mães/Avós - Filhos/as em 

articulação com o club de voluntariado da escola “A comunidade onde vivemos também nos pertence”. 

Realizar um Mini Campo de Férias durante um período de férias letivo (Pascoa ou Verão), em articulação 

com a Universidade de Évora, Empresas, Associações entre outros que promova um maior conhecimento 

do mundo do trabalho. 

Realizar uma palestra de encerramento do ano letivo, em articulação com a Associação de Estudantes, com 

uma figura/profissional nacional e uma local (educador, pensador ou professor da UE), sobre "A fantástica 

arte de educar " 

 

Ações para o ano letivo 2017/2018 

Assegurar a participação e representação da APESGP nos orgãos escolares. 

Realizar uma palestra de abertura do ano letivo, em articulação com a Associação de Estudantes, com uma 

figura/profissional nacional (p.ex. Pediatra Mário Cordeiro) e uma local (educador, pensador ou professor 

da UE), sobre a "Prevenção de velhas e novas dependências". 

Realizar uma palestra a meio do ano letivo, em articulação com a Associação de Estudantes, com uma 

figura/profissional nacional (p.ex. Psiquiatra e terapeuta familiar Daniel Sampaio)e uma local  (educador, 

pensador ou professor da UE), sobre "Os desafios da relação jovens-adultos". 

Ação de voluntariado de promoção da cidadania ativa Pais/Mães/avós - Filhos/as em articulação com o club 

de voluntariado da escola “A comunidade onde vivemos também nos pertence”. 

Realizar uma palestra de encerramento do ano letivo, em articulação com a Associação de Estudantes, com 

uma figura/profissional nacional (p.ex. Psicóloga e Professor na Faculdade de Motricidade Humana 

Margarida Gaspar de Matos) e uma local (educador, pensador ou professor da UE), sobre o seguinte tema: 

"Adolescência: promoção de competência na prevenção da violência e gestão de conflitos". 

Realizar um Mini Campo de Férias durante um período de férias letivo (Pascoa ou Verão), em articulação 

com a Universidade de Évora, Empresas, Associações entre outros que promova um maior conhecimento 

do mundo do trabalho. 

Realizar uma iniciativa de encerramento de mandato sobre "O papel das associações de pais na escola" 

com o objetivo de avaliar o mandato, promover a renovação da equipa e dar continuidade à APESGP. 
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EQUIPA 

 

 
 

Cristina Pinheiro 
Presidente AG 

 
Célia Antunes 

Vice-Presidente AG 

 
Elsa Cristina Vaz 

Secretária AG 

 
Luís Cardoso 

Presidente CF 

 
Aida Graça 

Vice-Presidente CF 

 
João Condeço 
Secretário CF 

 
Pedro Guilherme 

Presidente Direção 

 
Paula Nobre de Deus 

Vice-Presidente Direção 

 
José Cardoso 

Secretário Direção 

 
Palmira Júlio 

Tesoureiro Direção 

 
Cristina Galacho 

Vogal Direção 

 

 

CONTACTOS 

 

apeesgp@age2ev.edu.pt 

 

Escola Secundária Gabriel Pereira  

Rua Dr. Domingos Rosado  

7005 - 469 - ÉVORA 

 

 

 


