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Campo, 8 de abril de 2021

Caríssimos Pais/Encarregados de
Educação do Agrupamento das Escolas
de Campo,
Carta de apresentação da APAEC
A Associação de Pais do Agrupamento das Escolas de Campo (APAEC), congrega e representa todos
os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do Agrupamento das Escolas de Campo.
É uma instituição sem fins lucrativos, com duração ilimitada, a qual tem a sua sede social nas
instalações da Escola Básica e Secundária de Campo, na freguesia de Campo, do Concelho de Valongo.
Assim, é da competência desta associação:








Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua posição relativa à escola, à
educação e à cultura;
Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão e colaboração entre todos os
elementos que compõem a comunidade escolar;
Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo na área escola e nas de carácter físico,
recreativo e cultural;
Promover o estabelecimento de relações com outras associações similares ou suas estruturas
representativas, visando a representação dos seus interesses junto do Ministério da Educação;
Colaborar com as escolas do agrupamento, em atividades de carácter sociocultural e
pedagógico;
Promover e realizar atividades das quais resulte benefício para a comunidade escolar;
Prestar às escolas toda a colaboração necessária, no âmbito das finalidades das associações.

A APAEC nos últimos anos:
Relativamente às atividades desenvolvidas e/ou promovidas pela APAEC, ao longo dos últimos anos,
as mesmas foram muitas e muito variadas, tendo a seu cargo, a organização, dinamização, gestão e
acompanhamento diário das atividades do prolongamento, do primeiro ciclo, vulgo CAF´s
(Componente de Apoio à Família) assim como, a gestão, dinamização e acompanhamento diário das
atividades dos Jardins de Infância, comummente designadas por AAAF’s (Atividades de Animação e
Apoio à Família).
Era da responsabilidade da APAEC a divulgação das atividades, a gestão de pagamentos e
recebimentos, a emissão de recibos, desenvolvimento de aplicações informáticas, comunicações aos
encarregados de educação, solicitação de autorizações de saída, aquisição de materiais, aquisição de
bens alimentícios, elaboração e realização dos contratos dos colaboradores, solicitação de orçamentos,
elaboração de certificados de participação nas atividades, requisição e reserva de transporte, controlo
da qualidade das refeições e funcionamento das cantinas e elaboração de relatórios, entre tantas outras.
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Neste âmbito, desenvolvemos atividades Culturais, Desportivas, Artísticas e de Lazer, nas quais, os
alunos interagiram diretamente nas atividades, nomeadamente ao nível da dança, teatro, artes marciais,
música e desporto, bem como, na realização de visitas de estudo, visita a Perlim e ao Zoo de Lourosa,
ida ao cinema e realização do passeio do final de ano letivo e a semana de praia.
Para o efeito, estabelecemos sinergias com as Associações Desportivas, Recreativas e Culturais de
Valongo, em especial com as Associações de Campo, as quais se encontram intrinsecamente ligadas a
este agrupamento e a esta associação.
Celebramos ainda protocolos com diversas instituições:
- Associação de Voleibol do Porto, através do programa Giravolei para promoção e difusão do Voleibol
pelos alunos das CAF´s;
- CESPU, no âmbito da formação profissional financiada e de cursos modulares, especialmente
vocacionados para adultos, os quais permitem obter equivalência aos vários níveis de ensino básico e
secundário;
- Grupo Dramático “Cabeças no Ar e Pés na Terra”, para o desenvolvimento de atividades com as
crianças que frequentam as AAAF’s, nomeadamente ao nível do teatro e artes circenses;
- Papelaria Branco em Valongo e com a Papelaria Isabel Ferreira em Campo, oferecendo condições
vantajosas na aquisição de material.

A APAEC, hoje:
Desde o presente ano letivo (2020/2021), e atendendo ao facto, da Câmara Municipal de Valongo, ter
assumido a responsabilidade da gestão das CAF´s e AAAF’s, a APAEC focou-se ainda mais, nos fins
para os quais, esta associação foi criada – na defesa do bem-estar dos alunos e da qualidade educativa
no Agrupamento das Escolas de Campo, procurando fomentar o apoio e participação das famílias na
vida escolar dos seus educandos.
Deste modo, continuamos, e agora ainda com mais afinco a:






Participar em reuniões periódicas com a Direção do Agrupamento, com o intuito de cooperar
com a mesma, em prol do bom funcionamento dos estabelecimentos de ensino e no desenrolar
do ano letivo.
Participar nas reuniões do Conselho Geral, contribuindo de forma proactiva na resolução das
questões mais prementes do Agrupamento.
Promover reuniões com os Representantes de Turma e Coordenadores de Escola, com o
propósito de compreender os seus anseios, inquietações e necessidades, e de que forma a
APAEC pode colaborar na resolução das mesmas, bem como, compreender quais os pontos
fortes de cada estabelecimento, de forma que estes possam ser replicados em todo o
agrupamento.
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Promover reuniões com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, com a finalidade de a
envolver ativamente nas atividades extracurriculares e na resolução da questão das pequenas
reparações nas escolas.



Promover reuniões com a Câmara Municipal de Valongo, com o objetivo de sensibilizar e
alertar a mesma, para a resolução das carências sentidas em cada estabelecimento de ensino,
tanto a nível estrutural, como funcional.



Apoiar a Direção do Agrupamento e as respetivas escolas, na resolução dos assuntos mais
sensíveis, nomeadamente os referentes à segurança dos alunos e à colocação de pessoal não
docente, junto da Direção Geral de Educação, Direção Geral de Estabelecimentos Escolares e
da Câmara Municipal de Valongo.

Também a pandemia provocada pela Covid19, foi um tempo de grandes desafios para a APAEC,
mantendo-se esta sempre em estreita articulação com a Direção do Agrupamento das Escola de Campo,
colaborando com a mesma, nas mais diversas áreas de intervenção, desde a área social até à área da
informática, com a aquisição de câmaras para a instalação nas salas de aula, entre outras.
Mas, muitos são ainda os projetos que pretendemos levar a efeito, nomeadamente ao nível do
desenvolvimento de programas de melhoria do ensino, através de programas de combate ao Insucesso
Escolar, desenvolver plataformas digitais, capazes de aproximar esta associação e os seus associados,
continuar a celebrar protocolos, com entidades externas que tragam um aporte de qualidade ao serviço
prestado pela associação
Sempre fomos e continuaremos a ser uma voz ativa e interventiva junto das entidades com
responsabilidade na educação dos alunos do Agrupamento da Escolas de Campo, em prol da qualidade
educativa neste agrupamento, mas para isso, necessitamos de desenvolver uma associação forte, coesa
e representativa, e para tal precisamos de ti.
Com uma quota anual de apenas 5€ (independentemente do nº de educandos, que tenhas a frequentar
o Agrupamento das Escolas de Campo), faz-te sócio da APAEC e torna-te numa voz ativa desta
associação, pois só assim terás representatividade na Assembleia Geral da mesma, onde poderás
apresentar os problemas detetados, bem como, as respetivas soluções e exerceres o teu direito de voto.
Acede a este link: https://forms.gle/c669He3qXLff93hD7 , preenche os teus dados pessoais e o dos
teus educandos e…

Faz‐te sócio da APAEC!
Cordialmente,
A APAEC.
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