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NOTA INTRODUTÓRIA
Nos termos das competências definidas pela alínea d) e e) do art.º 18.º dos Estatutos da APPM
– Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária Passos
Manuel, vem a Direcção submeter à apreciação da Assembleia Geral o plano de atividades
propostas para desenvolver no presente ano lectivo e relatório e contas. Antes, contudo, ficam
assinaladas algumas das iniciativas levadas a cabo no ano anterior e algumas já realizadas
neste período atual:
1. No âmbito institucional, participámos na generalidade das reuniões com os representantes
da escola, coordenação e elementos da direcção do Agrupamento Passos Manuel, na defesa
dos interesses de alunos e pais da escola Passos Manuel.
2. Mantivemos a integração no Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas
Passos Manuel;
3. Estivemos e estamos envolvidos na Comissão de Avaliação de Desempenho do Director do
Agrupamento de Escolas Passos Manuel;
4. Organizámos atividades alusivas às comemorações do dia do Lyceu Passos Manuel, o
concurso de desenho “o Passos tem Arte e Artistas”, no 25 de Abril organizamos um
“aula/testemunho” com o jornalista Joaquim Furtado relativo a esse tema;
5. Em matéria de redes sociais, a associação manteve activa conta no Facebook a partir do
qual foram tratados assuntos de interesse generalizado, garantindo uma maior proximidade
com os associados interessados neste tipo de intervenção pública, foi mantido um grupo de
WhatsApp de forma a tornar mais célere a passagem de informação. A partir daqui, e a par das
consultas que podem ser feitas ao sítio que a APPASSOSMANUEL dispõe na net
(http://aepassosmanuel.pt/escolas/ebs-passos-manuel/#1550437227135-72c21c4a-30bf) os
sócios têm acesso a informações legislativas, a iniciativas diversas e ao tratamento de assuntos
directamente relacionados com o dia-a-dia escolar dos seus filhos e educandos;
6. Mantivemos o protocolo com a Clínica Médica Dentária do Combro no decurso deste ano
lectivo;
7. Participámos nas reuniões com os representantes da Junta de Freguesia e elementos da
comunidade na programação das comemorações do 25 de Abril;
8. Mantivemos o protocolo de parceria com a Associação Amigos da Biblioteca Fernando Rau
assim como com a Associação ZeroWasteLab;

9. Formalizamos um protocolo com o Centro de Estudos Nota20 assim como com o Oculista
Aragonez.
Relativamente ao ano lectivo que se inicia, foram perspectivadas algumas iniciativas que
passamos a descrever.
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PLANO DE ATIVIDADES
(ano letivo 2021/2022)

Assegurar reuniões periódicas com a direção do agrupamento;
1. Atividades de caráter institucional
Participar ativamente nas reuniões do Concelho Geral da escola;
Representar os pais e encarregados de educação junto das
demais entidades;
2. Atividades centradas
no apoio aos pais e
encarregados de
educação

Incentivar a participação ativa dos pais e encarregados de
educação, solicitando a colaboração destes para a participação
de problemas, ou denúncia de lacunas;

Apoiar a organização de atividades comemorativas do dia do
Passos Manuel, em colaboração com a Escola e outras
3. Atividades de interação entre pais e associações/coletividades;
filhos
Apoiar em actividades relacionadas com dias comemorativos

Manter actualizada toda a informação junto e relativa à
escola e o site da associação;
4. Atividades de comunicação e
caráter informativo

Promover a discussão de temas de relevo nas redes sociais
através da dinamização da página do Facebook da associação;

Participar e sensibilizar pais e filhos para iniciativas de carácter
solidário nomeadamente recolha de livros para um banco de
manuais escolares e roupas, a criar a par com o apoio à Junta de
Freguesia à sua loja solidária, etc;
5. Atividades de caráter social
Promover a celebração de protocolos com entidades (ex:
papelarias) no sentido de atribuir maiores vantagens aos
associados através de descontos junto das entidades que
venham a aderir a esta iniciativa.
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CONTAS DE GERÊNCIA
De seguida são apresentados os valores apurados relativos à conta de exploração da gerência,
referentes a receitas angariadas e gastos assumidos até à data de emissão do presente documento.
Informa-se que todos os elementos de suporte se encontram na posse do Conselho Executivo,
arquivados em pasta especificamente criada para o efeito, e que poderá ser consultada a todo o
momento por qualquer associado que a ela pretenda aceder.
APRESENTAÇãO DE CONTAS DE GERÊNCIA
Ano contabilístico de 01/10/2020 a 30/09/2021
RECEITAS
1- Saldo Inicial
Saldo de inicio de actividade

2.580,76 €
2.580,76 €

2 – Actividades
Sorteio cabaz de Natal
Sorteio cabaz de Páscoa
Banca social no Miradouro
Kit #EscolaEmSegurança”
Fotografo

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
465,00 €
11,00€

3 - Subsídios, Patrocínios e
Donativos
Donativos de Associados e Parceiros
Donativo Mural 25 de Abril
Donativo Cabaz da Páscoa
Donativo Maquina de Café
Maeve
Equipamento E@D

0,00 €
255,00 €
27,23 €
0,00 €
0.00 €
6.00 €
35.00 €

4- Quotas
Quotas dos associados

TOTAIS

0,00 €
220,00 €

3599,99 €

DESPESAS
5- Actividades
Sorteio cabaz de Natal
Sorteio cabaz de Páscoa
Mural – 25 de Abril
Equipamento E@D
Kit “EscolaEmSegurança”

0,00 €
0,00 €
0,00 €
27,23 €
35,00 €
301,23 €

Despesas diversas

245,00 €

6- Funcionamento
Despesas de Titularidade da Conta

0,00 €
9.36,00 €

TOTAIS

617,82 €

SALDO FINAL

O Presidente da direcção,
José Pato

2982,17 €

A tesoureira,
Carla Pascoal

