Manifestação de apresentação da Lista S para a Associação de
Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento n.º 2 - Escola
EB 2, 3 André de Resende de Évora
Quem somos:
A Lista S candidata à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento
n.º 2 - Escola EB 2, 3 André de Resende de Évora, também designada abreviadamente
por APEEEBAR, agrega um conjunto de Mães, Pais e Encarregados de Educação das
turmas de 2.º e 3.º ciclo da referida Escola, que se propõem participar ativamente na
dinamização da Instituição, em respeito pelo papel atribuído às associações de pais e
encarregados de educação, previsto pela legislação legalmente aplicável.

Porque nos candidatamos:
Porque consideramos que toda a Comunidade Escolar e os seus diferentes atores ocupam
um lugar primordial na educação das crianças e dos adolescentes, com missões
insubstituíveis ao longo de todo o processo de ensino/aprendizagem.
Porque acreditamos que o nosso projeto não é apenas uma intenção - procuraremos
torná-lo numa ação, acrescentando valor ao Presente e tornando diferente o Futuro.

Quais os nossos Valores:
“A educação é o que resta depois de se ter esquecido tudo o que se aprendeu na escola,“
Albert Einstein

Ser Social – a vida em Sociedade é o que identifica alguém como Pessoa;
Ser Saudável – a promoção de hábitos de vida saudável;
Ser Solidário – a defesa da responsabilidade e do interesse comum;
Ser Sabichão – o estímulo do sentido da consciência e importância da sabedoria
Ser Simpático – o incentivo de estabelecer relações amistosas e cordiais;
Ser Segurança – a perceção de ser estar protegido para preservação da liberdade.
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Quais os nossos Objetivos:
- Ter uma participação ativa na definição das políticas educativas, em geral;
- Participar, nos termos regulamentares, nos cargos necessários, para funcionamento dos
Órgão do Agrupamento;
- Dinamização do Tema S, contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento de
relações solidárias entre toda a comunidade educativa
- Participar na Formação integral dos Alunos - Educação para a Saúde, Cidadania,
Educação Ambiental, Ciência, Segurança.

Quais as nossas Propostas:
1. Contribuir para a promoção da APEEEBAR junto dos alunos, pais e encarregados de
educação, docentes, funcionários, entidades públicas, privadas e comunidade em geral
através da divulgação e apresentação do programa de acção e missão desta equipa.

2. Auscultar e promover o diálogo dentre os pais e encarregados de educação da Escola EB
2,3 André de Resende de forma a aumentar a sua participação e intervenção na vida
escolar dos seus educandos.

3. Contribuir com propostas para a organização de iniciativas que promovam a inclusão, a
participação e a capacitação dos alunos.

4. Privilegiar o diálogo construtivo e permanente com os órgãos da comunidade escolar.
5. Colaborar com a comunidade educativa na procurar respostas que visem a ocupação dos
tempos livres dos alunos, promovam a educação não formal, a solidariedade, o
voluntariado, a sustentabilidade, os hábitos de vida saudáveis e as relações interpares,
etc.
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A Lista S integra os seguintes elementos:

Mesa da Assembleia Geral
Gabriela Segurado
Gilberto Cavaco
Eduarda Crispim

Direção
Carlos Alberto da Silva
Ana Paixão
José Miguel Noites
Marisa Miranda
Carla Semedo
Célia Antunes
Pedro Amaral

Conselho Fiscal
Élia Proença
Marta Rosado
Filipe Cabral
Emília Ambrósio
Cláudia Belchiorinho
Cândida Cardoso

Évora, 21 de novembro de 2018
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