




ASSEMBLEIA APEECO  26 Outubro 2016

Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola EB 2,3 Conde de Oeiras



• Promover iniciativas para uma maior consciencialização sobre a realidade 
escolar.

• Manter a boa relação e comunicação com a Direção da Escola.

• Acompanhar o evoluir dos processos de formação/aprendizagem dos alunos. 

• Cooperar com as associações congéneres a nível local, regional e nacional,   
bem como com os órgãos do poder local.



DIRECÇÃO APEECO
refeitório

segurança

espaços 
cobertos

E. EDUCAÇÃO

 Variedade / Q

 Otimização recursos

Melhoramento  do 
sistema controlo

Espaço Recreio
Coberturas



 LANCHE PARTILHADO DE NATAL (19.12.2015)
 Sessão de Esclarecimento sobre Segurança e 
Diabetes
 Sessão de Esclarecimento sobre Segurança e   
Diabetes
 Arraial de Final de Ano

 Mega Evento de Desporto e Saúde
 Projecto das Coberturas dos Pavilhões

 Aquisição e instalação da vitrina da APEECO
 Colaboração com o Jornal Tagarela
 Participação no âmbito da Consulta Pública 
do Referencial para o Desenvolvimento



 LANCHE PARTILHADO DE NATAL (19.12.2015)



 LANCHE PARTILHADO DE NATAL (19.12.2015)



 SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE 
SEGURANÇA E DIABETES (19.05.2016)



 SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE SEGURANÇA E 
DIABETES (19.05.2016)



 A APEECO esteve envolvida na Organização do Arraial, dando
apoio na elaboração do cartaz de divulgação e distribuição de
panfletos, montagem e desmontagem das estruturas, na captação
de 8 Artesãos para as diferentes Barraquinhas de Artesanato, na
venda e Serviço de Comes e Bebes, na contratação do DJ que
animou a festa

 Design e impressão do cartaz de divulgação e distribuição de panfletos

 ARRAIAL DE FINAL DE ANO (03.06.2016)

 Este evento marcou o regresso de uma importante festa à nossa
Escola e teve um impacto bastante positivo em toda a Comunidade
Escolar.

 Apoio na organização



 ARRAIAL DE FINAL DE ANO (03.06.2016)



 Angariação de fundos para os Projetos da 
Conde de Oeiras 
 Sinergias / Apoio com parceiros do processo 
educativo

 Promoção da Saúde e da Educação para a 
Saúde

 Solidariedade

 Apoio de agentes promoção educação, desporto 
e saúde e Protocolos APEECO

 MEGA EVENTO DE DESPORTO E SAÚDE 
(26.06.2016)



 Parceria entre APEECO, CMO, ADO, Virgin Active Oeiras

 Patrocínios da DELTA, CENTRAL DE CERVEJAS, LEYA, 
OITO.UM, ESCOLA DE JUDO NUNO DELGADO, SPEAKWELL, 
PASTELARIA TRIGO DA ALDEIA

 Apoio do Centro de Saúde de Oeiras, da Associação de 
Jovens Diabéticos de Portugal e dos Paraquedista Falcões 
Negros do Exército

 Artesanato e Feira do Mel da Conde de Oeiras

 Participação da Nutricionista Daniela Ricardo (Palestra 
sobre alimentação saudável)

 Pinturas Faciais – Oferta da Associada Ana Pinto

 Padrinhos do Evento: Ana Galvão (Antena 3) e Cifrão













 O balanço deste evento foi agridoce. Por um lado foi
muito positivo, por toda a organização que envolveu e por
toda a visibilidade que conferiu à APEECO e à Escola,
nomeadamente junto dos Parceiros dos quais obtivemos os
maiores elogios e garantias de apoio em futuros eventos.
Por outro, a afluência não foi a desejada, o que se
repercutiu no balanço financeiro do evento, tendo-se
constatado que no futuro a divulgação e a sua
monitorização constituem uma peça chave a ter em muita
atenção.







• necessidade imediata: abrigar alunos das intempéries 

• cerca de 1 dezena de coberturas

• constrangimentos: 
 financiamento  - a APEECCO dispõe de fundos para  pagar       

apenas 1 cobertura
 licenciamento

• orçamento para 1 cobertura – cerca de 2000 euros

• POR INICIATIVA DA APEECO – APRESENTAÇÃO NA CMO

• OBTENÇÃO DE SUBSÍDO DE 17450 EUROS PARA  
COBERTURAS

1ª GRANDE VITÓRIA DA NOVA 
DIREÇÃO DA APEECO!



AS COBERTURAS SÃO UMA REALIDADE DESDE
O DIA 15 DE OUTUBRO



*Aquisição e instalação da vitrina da 
APEECO para melhoria da 
Comunicação com os Pais/EE

*Colaboração com o Jornal Tagarela

* Participação no âmbito da Consulta 
Pública do Referencial para o 
Desenvolvimento



 REFEITÓRIO

 SEGURANÇA

 ARRAIAL

 SESSÕES DE ESCLARECIMENTOS (Várias 
temáticas)

 NOVO PROJECTO DO ESPAÇO RECREIO




