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O nosso manifesto
 
 
 

A APEE tem como VISÃO: potenciar um relacionamento colaborativo, participativo
e afetivo entre pais/encarregados de educação, docentes e não docentes, para
que a escola seja um espaço onde as crianças  aprendam e cresçam como
pessoas livres, com valores, cidadãos responsáveis, autónomos, ativos, criativos e
empreendedores. 

Por outro lado, a APEE assumiu como MISSÃO colaborar com o Colégio em
atividades educativas, culturais, recreativas, sociais e de solidariedade,
contribuindo para a resolução de problemas concretos e constituindo-se como
porta voz das preocupações, dos anseios e das sugestões dos pais/encarregados
de educação e dos alunos, no que respeita ao sistema escolar, pedagógico e
educativo.

Tendo essa visão e essa missão como pano de fundo, com a finalidade de
contribuir para criar uma escola que sonha mais alto, que inova e se reinventa
como espaço privilegiado de desenvolvimento das crianças e jovens que a
frequentam, propomos uma equipa enérgica e proativa e um plano de ação
ambicioso mas exequível capaz de vencer desafios e obstáculos.



A nossa equipa
A nossa equipa é sensivelmente a mesma do mandato anterior –
acolhemos apenas um novo elemento - pois todos os membros
manifestaram vontade, entusiasmo e energia para pôr algum do seu
tempo disponível e os seus talentos ao serviço da Associação.

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Teresa Cristina Moura Lopes Monteiro Felício Mendes (8.º B)
Vice-presidente: Luís Miguel Beicinha Branco Estronca (9.ºA / 6.ºA)
Secretária: Rita Isabel Patrício Fernandes Morais (2.º A)
Suplente: Maria Teresa Couto Ferreira da Cunha (2.ºA)

CONSELHO FISCAL

Presidente: Ana Teresa Torres Geraldo Taborda (6.ºA / 3.ºA)
1.º vogal: Víctor Silva Marques (6.º B) 
2.º vogal: Sandra Margarida Rodrigues Lacerda (4.ºA)
Suplente: Ricardo Jorge dos Santos Lucas (7.ºA)

DIREÇÃO

Presidente: Bruno Miguel Figueira Marques Nunes (6.ºA/2.ºA)
Vice-Presidente: Luís Pedro Oliveira Cabral (9.ºA)
Secretária: Paula Sofia Cardoso Coelho dos Santos Ferreira Sequeira (6.ºA)
Suplente: Cristina da Anunciação Martinho Ferreira (8.ºB /6.ºA)



O nosso plano de ação

PRIMEIRO AS PESSOAS

 
 

Somos uma associação facilitadora e atenta aos alunos, às
famílias e à comunidade escolar. Por isso, queremos:
 
1. Continuar a recolher informações/opiniões dos pais/EE
para as transmitir à Direção do CBB
2. Continuar a realizar uma reunião por trimestre com os
representantes das turmas 
3. Criar um banco de roupas escolares
4. Apoiar os alunos em iniciativas por si propostas 
5. Apresentar ideias para melhorar a oferta de clubes e
atividades durante as interrupções letivas
6. Apostar nas artes e no design: poesia, escultura,
olaria/cerâmica, fotografia, dança contemporânea,
realização de filmes  
7. Promover um momento formal de convívio para interação
entre pais e professores
8. Celebrar parcerias para que os associados possam
usufruir de vantagens na aquisição de alguns bens ou
serviços      



O nosso plano de ação

AGIR É PRECISO

Somos uma associação dinâmica, criativa, solidária, preocupada
com o ambiente, a sustentabilidade, a saúde e acima de tudo a
felicidade dos nossos alunos. Por isso, queremos: 

1. Dinamizar um novo ciclo de palestras ao longo
do ano 
2. Promover a 4.ª edição dos Cabazes de Natal
3. Organizar a 2.ª edição do Estaminé de Natal
4. Renovar a parceria com o projeto Viajar com os
Livros
5. Organizar a 1.ª Caminhada APEE para alunos,
pais e professores
6. Implementar o Dia da APEE
7. Organizar uma Feira do Livro
8. Organizar uma feira da bagageira
9. Organizar ações de cidadania



O nosso plano de ação

UM AMBIENTE FÍSICO DE QUALIDADE

Somos uma associação consciente da importância que as boas
instalações, equipamentos e infraestruturas têm para facilitar a
aprendizagem e o melhorar a qualidade do tempo que se passa na
escola. Por isso, queremos: 
 

1. Alavancar o projeto de construção de um parque
infantil para os alunos do 1.º ciclo com materiais amigos
do ambiente para exploração e treino da mobilidade 
2. Contribuir para a criação de condições na
“floresta” para as aulas ao livre e outras atividades
lúdico-pedagógicas, onde se inclui uma pequena
casa de madeira
3. Lutar pela melhoria da organização do trânsito e
do parque de estacionamento do 2.º e 3.º ciclos
4. Reforçar a necessidade de melhorar e diversificar
os espaços de lazer nas instalações do CBB



Juntos por um CBB humanizado,
onde todos contam

Eleições dia 3 de novembro, às 17H30. Online
(Teams). Participem! Precisamos de todos!


