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Ata –de Assembleia Geral da APEEAEMA 

Nº 56 

No dia 29 de Novembro de 2017, pelas 21:00 horas, na  Escola Porto Pinheiro, Sito na Rua 
Fernando Lopes Graça, Arroja em Odivelas, teve lugar a realização de Assembleia Geral 
Ordinária da Associação de Pais ou Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja (APEEAEMA), perante os seus associados, tendo a seguinte ordem de 
trabalhos. 

 
Ordem de Trabalhos:  
 
1 – Apresentação de balancete;  
2 –  Plano de Acão para 2017/2018; 
3 – Apresentação e votação do Orçamento de 2018; 
4 – Funcionamento do ATL; 
5- Festa de natal e atividades. 
 

1 – Apresentação de balancete; 

Vanda Bernardo, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal fez uma apresentação do 
balancete, na sequência da documentação enviado antecipadamente aos associados, tendo 
sido aprovada por unanimidade pela Assembleia  

(Relatório de contas e outra documentação de suporte encontram-se anexos a esta ata) 
 
2 –  Plano de Acão para 2017/2018; 

Paulo Malaquias, na qualidade de presidente da Associação de Pais (AP), expos o plano de 
ação para 2017/2018, onde é dado a conhecer aos pais as fasquias que a AP pretende atingir 
tendo em vista o bom funcionamento do ATL, organização da própria AP e implementação de 
medidas que vão de encontro aos constrangimentos, preocupações dos pais na vida 
quotidiana dos seus educandos na escola onde se encontram matriculados. 

Foi comunicado o motivo da suspenção da actidade de musica, devido ao fraco números de 
inscritos, não justificando a sua continuidade. 

Fiscalização das ementas e refeições fornecidadas aos alunos 

Intenção de ajustar um “plano” para a criação num futuro próximo de um espaço dedicado ao 
estudo, alargando o leque de ofertas do ATL perante os seus associados. 
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3 – Apresentação e votação do Orçamento de 2018; 

Apresentação deste ponto efetuado por Vanda Bernardo, de acordo com mapa distribuído 
pelos associados 

Projeção do orçamento apresentado no ano transato, devidamente atualizado com o nº de 
alunos/educandos que frequentam o ATL 

Ponto apresentado e aprovado por unanimidade pelos associados presentes. 
 
4 – Funcionamento do ATL/outros assuntos 

Neste ponto, foi efetuada uma explicação/esclarecimento acerca do Funcionamento no mês 
de Agosto, sendo que a alimentação irá ser subsidiada/comparticipada pela AP 

Informação de que em todas as interrupções durante o ano letivo, o ATL terá a sua realização 
na Escola da Manuel Coco. 

Foi, ainda, comunicado a impossibilidade de frequência dos seus educandos no ATL durante o 
mês de Agosto do presente ano. 

A CMO alega existir a necessidade de repavimentação e obras de manutenção na Escola 
Manuel Coco, pelo que estará fechada nesse período. 

Foi-nos ainda apresentado pela CMO, uma alternativa, oferecendo a possibilidade de utilização 
da Escola Porto Pinheiro nesse período, contudo e uma vez que a mesma não dispõe, em 
Agosto, de cozinha e de acordo com os estatutos do ATL, a sua utilização não poderá ser 
efetivada. 

Estando perante um tema bastante sensível, tentámos indagar a possibilidade de contratar 
uma empresa de catering externo, mas as condições oferecidas, quer a nível de preços, quer a 
nível de logística, eram impraticáveis. 

Neste sentido, salvo melhor solução a encontrar, ficou decidido que o ATL será encerrado 
durante o més de Agosto de 2017, caso não seja encontrada outra solução e a auscultação aos 
pais e encarregados de educação se venha a demonstrar de adesão insuficiente. Neste 
domínio, irá aferir-se as disponibilidades, em relação à utilização do refeitório da Escola Porto 
Pinheiro e a possibilidade de contratação de empresa fornecedora do serviço de refeições, 
com a maior brevidade possível.  

A AP irá ficar atenta às obras de requalificação do espaço que a CMO alega existir necessidade, 
tendo como consequência a privação de utilização da Escola Manuel Coco durante o mês de 
Agosto, pelo ATL da APEEAMA.  

Os associados foram também informados da intenção de implementar melhorias no Site para 
divulgação dos assuntos da AP, este será sujeito a alterações, quanto a sua estética, 
apresentação e conteúdo, tornando-o mais claro e objetivo na forma com o mesmo é 
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apresentado aos seus associados na ótica do utilizador, melhorando substancialmente a 
comunicação. 

No segundo semestre de 2017 irão ocorrer as ações de formação desenvolvidas para o 
melhoramento de competências de colaboradores da AP e/ou ATL- 

Apresentação das Reunião desenvolvidas entre a AP e os representante de turma, dos diversos 
ciclos de anos letivos do agrupamento e intenção na sua continuidade para durante 3º 
período, constituído uma sinergias de ideias, concentração de informação, consolidando uma 
parceria entre a AP e os Pais, tendo em vista a melhoria continua de todo o “ambiente escolar” 
que rodeia a vida dos nossos educandos. 

 

5 – Festa de Natal e Atividades   

O espaço para a realização da festa de Natal de 2017, será realizada no Pavilhão Polivalente de 
Odivelas em 21 de Dezembro, com inicio ma partir das 18h00 

Informação disponível a partir de 30-11, em relação a pormenores da festa de natal e acerca 
do Passeio de Natal, sendo que a AP irá oferecer na integra o custo do passeio perante os 
educandos que frequentem o ATL. 

 

Sem outro assunto de relevo, cerca das 23h30 foi dada como encerrada a AG 

 

 

O Presidente da Assembleia Geral 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


