
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB/JI DA 
GARAPÔA 

ANO LETIVO 2019-2020 

PLANO ANUAL ATIVIDADES 

 

O plano anual de atividades é um documento de trabalho que permite delinear os objetivos que 

esta associação pretende alcançar no ano que se avizinha.  

O ano letivo 2019/2020 será um ano de reforço e continuidade do trabalho realizado ao longo 

dos anos letivos anteriores. 

A Associação de Pais da Escola e Encarregados de Educação da Escola Básica e JI da Garapôa 

tem como principal objetivo representar os Pais e Encarregados de Educação, junto dos órgãos 

que tutelam a Escola, bem como de outras entidades nomeadamente a Junta de Freguesia, que 

estejam envolvidas na educação e formação das nossas crianças. Pretende estimular uma 

cooperação efetiva entre todos os intervenientes no processo educativo, participando na 

construção de uma Escola segura, dinâmica e promotora do sucesso escolar, promover a efetiva 

participação dos Pais e Encarregados de Educação nas tarefas que lhe são inerentes. 

É igualmente nossa intenção, dar continuidade a algumas iniciativas desenvolvidas nos últimos 

anos e que foram bem sucedidas. 

Para que estes objetivos sejam alcançados é necessário o apoio e a confiança dos Pais e 

Encarregados de Educação dos alunos. Desejamos pois, que todos se sintam empenhados 

nestes propósitos e colaborem na sua execução. 

 

Para o ano letivo, 2019/2020, a Associação de Pais, possui serviços protocolados com diversas 

entidades, nas quais serão desenvolvidas atividades promovidas pela Associação de Pais, nos 

espaços escolares, mas fora do horário letivo. 

Deste modo, todos os pais/encarregados de educação foram informados das atividades 

promovidas, podendo efetuar uma inscrição nas mesmas. Todos os alunos encontram-se ao 

abrigo de um seguro anual, realizado especificamente para o efeito. 

 

As atividades decorrem nos seguintes dias: 

Atividades promovidas na EB1: 

Dança – turma 1 – alunos do 3º e 4º anos – 2ª feira – 14H00-14H45 

Dança – turma 2 – alunos do 1º e 2º anos – 2ª feira – 14H00-14H45 



Inglês – alunos do 1º e 2º anos – 5ª feira – 14H00-14H45 

Meditação – alunos de todos os anos – 6ª feira – 14H00-14H30 

 

Atividades promovidas no JI: 

Inglês – 2ª feira – 16H30-17H15 

Música – 4ª feira – 15H30-16H00 

 

Para além das atividades desenvolvidas pela Associação de Pais, também serão realizadas ao 

longo deste ano diversos serviços que estão protocolados com entidades parceiras 

nomeadamente Terapia da Fala e Psicologia. Os horários são específicos para cada aluno, mas 

ocorrem fora do horário letivo. 

 

SETEMBRO: 
- Aplicação de um inquérito junto dos Encarregados de Educação, sobre o interesse nas diversas 
Atividades da Associação de Pais 
 
OUTUBRO: 
- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, com a promoção do consumo de frutas e legumes, 
nomeadamente ofertas de frutas para as crianças realizarem espetadas 
- Palestra Dia Mundial da Alimentação – 16 outubro às 14H30 – Enf. Helena Neto 
- Comemoração do Halloween – na atividade de inglês – esta comemoração é em forma de convite às 
turmas que são lecionadas no âmbito das Atividades da Associação de Pais, nomeadamente os alunos 
do 1º e 2ºs anos e o JI 
 
NOVEMBRO: 
- Participação da Associação no magusto escolar: contribuição com sumos à base de frutas para todos os 
alunos 
- Comemoração do Dia do Pijama: 20 de novembro – Dia Internacional do Dia das Crianças – 
possibilidade de as crianças neste dia irem de pijama para a Escola 
- Noite de 19 de novembro - acantonamento “Uma noite na escola” – apenas destinado aos alunos do 4º 
ano – será elaborado um plano mais detalhado sobre a atividade, contudo está previsto que os alunos se 
apresentem na escola após o jantar e higiene, vestidos com o pijama, onde irão pernoitar nas instalações 
da escola, e no dia seguinte, podem comemorar o dia do pijama 
- Até meados do mês distribuir rifas para um sorteio de reis, com prémios a designar 
- No final do mês distribuir molde em forma de bola para decorar a árvore da associação, com o tema de 
Natal 
 
DEZEMBRO: 
- Participação na festa de natal nomeadamente com entrega de lanche a cada aluno – 13 dezembro (com 
a possível colaboração com a Associação de Pais da Cruz) 
- Carta ao Pai Natal 
- Participação na recolha de brinquedos, organizada pela Universidade do Minho 
- Edição do Jornal Trimestral da Associação: “A Voz da Garapôa” 



 

JANEIRO: 
- Sarau de Reis – com a participação de atividades preparadas pela equipa docente e sorteio das rifas – 
última 6ª feira do final do mês 
 
FEVEREIRO: 
- Comemoração do Dia de S. Valentim – Dia dos Afetos – entregar no início do mês um molde em forma 
de coração para ser decorado em casa, promovendo atividades entre família 
 
   
MARÇO: 
- Celebração Semana da Leitura – as crianças serão convidadas a levarem um livro de casa que já não 
usem, mas em bom estado, e no final da semana, realiza-se um sorteio dos livros entregues por cada 
criança, ficando a troca efetiva 
- Disponibilidade na colaboração com a Escola para a promoção da Leitura: Conta-nos uma história – 
convidar os pais a passarem pela Escola para contarem uma história ou angariar um Contador de 
Histórias… 
- Celebração do Dia: “O Herói da tua vida (um familiar) ” 
a) entrega do molde que vier a ser aprovado para decoração em família 
b) 19 de março – o herói escolhido pode festejar o dia na escola, nomeadamente tirar uma foto no 
cantinho das fotos a ser preparado   
- Comemoração do Dia Mundial da Árvore 
- Edição do Jornal Trimestral da Associação: “A Voz da Garapôa” 
 
 
ABRIL: 
- Celebração da Páscoa – oferta de uma peça de teatro alusiva ao tema, a ser realizada no espaço 
escolar 
 
MAIO: 
- Promoção de realização dos Maios e respetiva exposição 
- Celebração do Dia: “A Heroína da tua família (um familiar) ” 
a) entrega do molde que vier a ser aprovado para decoração em família 
b) 3/6 de maio – a heroína escolhida pode festejar o dia na escola, nomeadamente tirar uma foto no 
cantinho das fotos a ser preparado   
- Realização de Sarau no final do mês como forma de enceramento do ano letivo 
 
 
JUNHO: 
- Comemoração Dia da Criança – nomeadamente com espaços comemorativos do dia: balões, etc. 
- Exposição dos Trabalhos promovidos pela Associação de Pais – coincide com a Celebração Dia do 
Agrupamento:  
- Festa Final de Ano – 13 de junho – com participação das crianças que frequentam as Atividades da 
Associação de Pais podendo demonstrar a aprendizagem, bem como o momento dedicado aos finalistas 
- Edição do Jornal Trimestral da Associação: “A Voz da Garapôa” 
 
 
TODOS OS MESES (data a anunciar) 
Feirinha mensal para promover o encontro entre alunos, pais/familiares e a comunidade local, de modo a 
criar laços afetivos e uma dinâmica de grupo que fomente a cidadania e a entreajuda entre todos. 
 



Para além das atividades mencionadas no presente plano, eventualmente a Associação de Pais, no 
decorrer do ano letivo, pode proporcionar outras atividades a divulgar. 


