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ATA Nº23 
 

ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA 2,3 CONDE DE OEIRAS 
 
 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, reuniu a 
assembleia Geral extraordinária da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, na Escola Básica 2,3 Conde de Oeiras (APEECO), convocada nos 
termos previstos nos estatutos da APEECO, sob a superintendência do 
Presidente de Mesa da Assembleia, Luis Abreu ------------------------------------------ 
Presenças: Estiveram presentes vinte pessoas, dos quais dezoito com direito 
de voto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pontos da ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------- 

1. Leitura e aprovação das atas nº 20 e nº 22. --------------------------------------- 
2. Apresentação do Plano de atividades 2016/2017, para discussão e 

aprovação. --------------------------------------------------------------------------------- 
3. Apresentação do Orçamento 2016/2017 para discussão e aprovação. ---- 
4. Outros Assuntos de Interesse Geral. ------------------------------------------------ 

A reunião teve início às 21.30, dado que às 21 horas ainda não existia quórum. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1. Foi lida pelo Presidente da Mesa da Assembleia a ata nº 20, relativa à 
assembleia de vinte e seis de novembro de 2015, por o antigo presidente se ter 
esquecido da mesma na última reunião. Foi ainda lida a ata nº 22, relativa à 
última assembleia de vinte e seis de outubro de 2016. --------------------------------- 
Depois de lidas estas duas atas, o presidente da Direção, Gonçalo de Sousa, 
interveio para justificar os valores dos orçamentos das palas e da adjudicação 
das mesmas pelo valor final que foi apresentado no relatório de contas. Ambas 
as atas foram aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------- 
Ponto 2. Teve a palavra o Presidente da Direção, Gonçalo Sousa, que começou 
por fazer a breve comunicação sobre a dissolução da APPECO o ano passado e 
que a nova direção da APEECO tomou posse em Dezembro de 2015 e que 
neste 1ºano de gestão o principal objetivo foi entre outras, manter uma boa 
relação e comunicação entre APEECO e direção da escola. Em seguida, cada 
um dos presentes da APEECO também se apresentou à assembleia presente. 
O Presidente indicou que as atividades que a APEECO se compromete a fazer 
neste ano letivo, são coordenadas com a direção da escola e que a mesma já 
está a par dos planos e não se opõem. ----------------------------------------------------- 
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De seguida, a secretária da Direção Sara Domingues, teve a palavra para 
apresentar o plano de atividades de 2016/2017, no qual está anexado a esta 
ata no Anexo I. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A secretária dividiu as atividades em 2 partes: ------------------------------------------- 

a) Festas  
b) Atividades 

Foi dito que relativamente ao ponto a) 
serão feitas ainda neste ano, a festa de Natal (uma vez que a do ano 
anterior correu muito bem), salientando que é neste tipo de atividades 
que a APPECO espera angariar fundos. No próximo ano, a APEECO irá 
fazer uma festa de Carnaval, com desfile de mascarás e que nesta festa a 
irá fazer angariação de fundos com a venda de fotos das máscaras. Para 
terminar, a secretária falou sobre o arraial de Final de ano que a APPECO 
trouxe novamente para esta escola esta festa que, como se provou o no 
ano anterior, foi um sucesso e que este ano se espera que seja ainda 
maior o sucesso. -------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao ponto b) 
foi dito que a APEECO elegeu o nome “As 5ªs feiras da APEECO” para as 
atividades que se propõe fazer, e que estão em detalhe nesta ata no 
anexo I. Nesta altura, foi sugerido por uma mãe que a apresentadora 
Catarina Furtado faz voluntariado e que seria interessante a comunidade 
escolar ter noção desta forma de fazer o bem aos outros. Referiu que a 
apresentadora para se deslocar à escola, tem que ser a escola a fazer o 
pedido formal. ---------------------------------------------------------------------------- 
Depois desta informação passada, prosseguiu-se novamente com a 
apresentação doutros projetos que a APEECO tem em vista e passou a 
palavra ao Presidente Gonçalo Sousa. ---------------------------------------------- 
Este falou sobre a reformulação do espaço recreio que em tempos esteve 
para se avançar, mas que não efetivo. A APEECO está disposta a fazer 
nova investida ao nível camarário para se informar se será possível 
avançar com projetos e orçamentos mais pequenos mas com a mesma 
finalidade do projeto inicial. Falou-se ainda na tentativa de recolher 
apoios financeiros junto das entidades externas para a construção do 
mesmo. Deixou em aberto que este ano estamos em ano de eleições e 
que podemos aproveitar para se conseguir fazer alguma coisa sobre este 
projeto. Salientou que os alunos não têm sala de convívio e o projeto 
espaço recreio iria de acordo com esta necessidade. --------------------------- 
Falou também sobre as entradas e saídas da escola, que o sistema não 
está a funcionar e que as auxiliares da escola aplicam o sistema só para 
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alguns alunos. Esta realidade está a ser discutida com a direção da escola 
e que, por conseguinte, irá haver alterações nos próximos tempos. -------- 
Em relação ao refeitório, foi referido que só existe um micro-ondas e que 
por questões de segurança não se pode para já colocar um novo micro-
ondas. Para que o refeitório acolha mais do que um micro-ondas, o 
mesmo tem que passar por reformas. ---------------------------------------------- 

Ponto 3. Tomando a palavra a secretária da Direção, Sara Domingues, a mesma 
apresentou os valores do Orçamento propostos para 2016/2017, segundo o 
anexo II desta ata. -------------------------------------------------------------------------------- 
Neste ponto, o Vice-Presidente da Direção, Luis Albuquerque, tomou a palavra 
para falar do balanço da conta da APEECO do ano 2015/2016 e justificou que 
embora a APEECO tenha um saldo positivo bastante aceitável para uma 
associação, que esta direção tenta fazer uma gestão equilibrada da conta, mas 
que o principal objetivo é de trazer atividades e outros assuntos que sejam do 
interesse dos alunos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4. Neste ponto, tomou a palavra o Presidente da Assembleia, para dar 
voz aos pais e encarregados de educação que queiram falar sobre outros 
assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dada a palavra a associada Maria de Fátima Martins, que sugeriu que fosse 
feito uma sessão sobre necessidades educativas. ---------------------------------------- 
Outra mãe, cujo nome não se conseguiu apurar, sugeriu uma sessão sobre a 
Hiperatividade. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A associada Maria Cabral, tomou a palavra para sugerir o projeto eco-escolas e 
informou que o pedido tem que ser efetuado pela direção da escola. ------------- 
Ainda dentro deste ponto procedeu-se à votação para a escolha do dia para se 
fazer a festa de Natal. Foi aprovada, com 16 votos a favor, o dia nove de 
dezembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, foi proposta a votação o plano de atividades para o ano letivo 
2016/2017, que foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se a votação para a 
aprovação do orçamento para o ano letivo 2016/2017, que foi também 
aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais nada a ser tratado nesta reunião, deu-se por encerrada a 
reunião, por volta das vinte e três horas e quinze minutos, da qual se lavrou 
esta ata que depois de lida e aprovada irá ser assinada. ------------------------------- 
 

O Presidente da Assembleia  
_______________________________ 

    (Luis Abreu) 
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ANEXO I 
ATIVIDADE DATA 

PROPOSTA DESCRIÇÃO MEIOS A ALOCAR RESPONSÁVEIS 
APEECO 

Festa de Natal 

09.12.2017 (6ª) 
Ou 

10.12.2017 
(Sáb.) 

- Inquérito aos Associados para selecção data: 
dia 9 ao final tarde ou dia 10 à tarde; 
- Jogos tradicionais: com inscrição prévia 
(atividades diversas para angariação fundos); 
- Rifas (e.g. cheque FNAC); 

Árvore Natal (Sara) 
Descartáveis (Fátima S.) 

Cartazes feitos à Mão pelos 
APEECOS 

Divulgação FB, Site, Associados, 
PRT 

Ginásio da Escola 

Todos 
Gonçalo 

Coordena 

Carnaval 24.02.2016 (6ª) Baile e Concurso de Máscaras em conjunto 
Escola Fotógrafo, DJ  Gonçalo + 

Sónia+Luís Abreu 

Dia do Ambiente 
Conjugar com 
Atividades da 

Escola 

17 Mar. (6ª) 
A confirmar 

Comemoração Dias Árvore e Água. Plantação 
Árvore da APEECO e da Escola + Divulgação 
Estratégias Poupança Água na Escola e em Casa 
+ Resíduos e Reciclagem 

Dep. Ciências, CMO, Empresa 
Jardinagem Escola, Alunos NEE Sara + Rita+Ana 

Spring Time Party 
04.04.2017 (3ª) 

Fim 2ºP 
Disco Party – Peddy Papper– Barraca de comes e 
bebes da APEECO 

DJ 
Ginásio da Escola 

Luís Albuquerque 
+ Gonçalo 

Dia da Escola 

13.05.2015 
(Sáb.) 

Data de 
Nascimento do 

Conde de Oeiras 

Comemoração do dia da Escola Conde de 
Oeiras. Pintura exterior de pavilhões pelos 
alunos e Pais/EE? 
I Torneio de Futebol Conde Oeiras; 
E se eu fosse o Conde de Oeiras? 

Empresas de Tintas do Concelho; 
Diretor da Escola; Professores EVT; 

Jornal Tagarela; Profs EF 

Todos 
Gonçalo 

Coordena 

Arraial de Final do 
Ano 

23.06.2017 (6ª) 
(Último dia 

aulas) 
Festa de Final do Ano com toda a Escola  DJ, J.F., Artesanato, Barraquinhas 

de Comes e Bebes, Rifas 

Todos 
Gonçalo 

Coordena 
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ATIVIDADE DATA 
PROPOSTA DESCRIÇÃO MEIOS A ALOCAR RESPONSÁVEIS 

APEECO 

Evento angariação 
fundos APEECO Início de Junho Angariação de fundos para a APEECO  

J. Freguesia, Escola, Virgin Active, 
Protocolos APEECO, Desporto 

Escolar, Atividades Alunos NEE, 
Associados 

Todos 
Gonçalo 

Coordena 

As 5as Feiras da APEECO, 20.30, Biblioteca da Escola – Sessões de esclarecimento abertas a toda a Comunidade Escolar da Conde de Oeiras 

Escrita Criativa 12.01.2017 Workshop Nuno Markl  Biblioteca da Escola Fátima M. 

Conhecer a 
Síndrome de 

Asperger  
A confirmar 

26.01.2017 
Divulgação para Alunos e Pais sobre a Síndrome 
de Asperger pela Associação Portuguesa de 
Síndrome de Asperger (APSA) 

Psicóloga Escola, APSA 
NOTA: APURAR 1º JUNTO DA 

ESCOLA SE HÁ ALUNOS COM O 
SINDROMA DE ASPERGER 

Sara+Fátima M. 

O que fazer em 
caso de Sismo. O 

terramoto de 
1755 Pode 
repetir-se? 

23.02.2017 
Portugal localiza-se numa zona sensível em 
termos de sismos. Sabe o que fazer em caso de 
sismo?  

Palestra de Geólogo + Protecção 
Civil Oeiras Sara 

A realidade do 
Bullying 23-03-2017 Sensibilização e Alerta para as diferentes formas 

de Bullying 

Psicóloga Escola, Psicóloga 
Especialista Convidada (Protocolos 

APEECO) 
Rita + Susana 

A Diabetes na 
Conde de Oeiras 27.04.2017 

Sensibilização para a Diabetes pela Associação 
de Jovens Diabéticos de Portugal. Debate com 
Pais de Alunos Diabéticos. Procedimentos 
existentes na Escola. 

AJDP e Pais de Alunos com 
Diabetes Sónia+Fátima S. 
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ATIVIDADE DATA 
PROPOSTA DESCRIÇÃO MEIOS A ALOCAR RESPONSÁVEIS 

APEECO 

Como é que me 
posso proteger 
da/na Internet 

25.05.2016 Riscos e Perigos das Redes Sociais. Como nos 
podemos proteger e aos nossos Filhos? 

PSP, Informático da Escola, 
Informático Convidado (Protocolos 

APEECO) 

Luís Abreu+Sónia 
Agente Luís 

Santos 

SIMULACRO – O que fazer em caso de Sismo  
Apurar junto Director Carlos Figueira se há Plano de Emergência na Escola e se foi 

testado. 

Autoridade Nacional de Proteção 
Civil de Oeiras  

Comandante dos Sapadores de 
Lisboa  

Gonçalo+Sara 

 
OUTROS PROJECTOS: Reformulação do Projecto Espaço Recreio (Funding e redimensionamento) 
     Sala Convívio Alunos (Ludoteca ?) 
     Controlo de entradas e saídas na Escola (Modernização do sistema) 
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ANEXO II 
 

Nome Quando? Data Min Máx Descrição 
Carnaval Último dia de aulas quarta-feira 24/02/2016 150 € 200 € Fotos e bolos 

Festa de natal Último dia de aulas sexta-feira 16/12/2016 150 € 200 € 

Rifas; 
Putos a distribuir; 
Tragam um "boneco" e depois sai nas rifas 
Alguma empresa que dê um prémio 
Actividades 

Páscoa Último dia de aulas terça-feira 04/04/2017 500 € 750 € Disco Party 
Pizzas 

Arraial Último dia de aulas quarta-feira 14/06/2017 1 000 € 1 250 € Tudo o que conseguirmos vender 
Asperg     -30 € -30 €   
Simulacro Sismo 1755           
Evento Final     1 000 € 1 250 €   
Sócios     500 € 700 € Sócios novos e delta do aumento da cota 
Dia do ambiente   sábado 18/03/2017       
Dia da Escola Conde 
de Oeiras           

Microondas     -50 € -50 €   
Palas 2015-2016     -2 200 € -2 200 €   
            
            
   1 020 € 2 070 €  

 


