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A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Olhão já é
“velhinha” de existência, pois a sua constituição remonta ao ano de 1976. Esteve alguns anos a
“descansar”, mas agora, graças a um grupo de pais que pretenderam participar ativamente na
comunidade educativa de seus filhos e educandos e ainda nos Órgãos de Gestão da escola,
reativaram-na no ano de 2008.

  

O nosso compromisso, enquanto pais e encarregados de educação, organizados em
associação passa por promover os interesses dos alunos, no que respeita à sua educação.
Para isso é necessário que todos participem, que sejam interventivos no processo
ensino/aprendizagem.

  

Alguém disse que “educar é tão natural e tão inquietante como o nascer e o morrer”. Não é
tarefa fácil, na verdade, mas que ninguém se demita dessa nobre missão.

  

Junte-se a nós, torne-se membro da APEEESO. Dê-nos sua opinião, apresente projetos, para
que a Escola dos nossos filhos seja um espaço de ensino de qualidade, aprendizagem efetiva,
desenvolvimento integral, bem-estar e proteção.

  

   

         Atendimentos a Pais e Encarregados de Educação
  
                            Data:    segunda e quarta segunda-feira de cada mês  
      Horário:    18h30   
      Local:    Gabinete da APEEESO - Bloco Novo  
    Endereço de e-mail:     apeeeso@esffl.pt   
    Contactos:    918762972   
      

          Reuniões da Direcção   
                            Data:    primeira segunda-feira de cada mês               
      Horário:    18h30   
      Local:    Gabinete da APEEESO - Bloco Novo  
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    Endereço de e-mail:     apeeeso@esffl.pt   
    Contactos:    918762972   
      

  

  

Órgãos da APEEESO

  

Assembleia Geral

  

Presidente: Rute Maria Coelho dos Anjos José

  

Vice Presidente: Ana Luísa Horta Correia

  

Secretário: Sónia Cristina Rodrigues Peres

  

Secretário: Elisabete Maria Justo F. Simas
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Conselho Fiscal

  

Presidente: João António Coelho

  

Relator: Eduarda Maria Guerreiro Estevão

  

Secretário: Jucilene Guedes Dias

  

  

Direcção

  

Presidente: Ditza Maria Dias Graça

  

Vice Presidente: Ana Lúcia Pires Ferreira Pratas

  

Secretária: Nádia Maria Corvo Marcos

  

Tesoureiro: Alexandra dos Reis Marques Rosa

  

Vogal: Cesariano Manuel de Sousa Martins

Suplente: Raúl Coelho
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Comissão de Segurança*

  

Dos 3 elementos eleitos, um ou dois estarão presentes nas reuniões da Comissão de
Segurança
Alexandra Rosa
Raúl Coelho 
Sónia  Peres

  

  

 Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril foram eleitos em Assembleia
Geral os dois representantes dos pais e encarregados de educação para integrarem o Consel
ho Geral Transitório
:

  

       Ana Lúcia Pires Ferreira Pratas

  

Ditza Mª Dias Graça

  

  

Os dois representantes dos pais e encarregados de educação na Comissão de
Auto-Avaliação são: 

Alexandra Rosa

Eduarda Guerreiro 
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Breve história da APEEESO

  

Em 1976 um grupo de pais constituiu a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
alunos da Escola Secundária de Olhão, cujos estatutos foram publicados no Diário da
República, III Série, N.º 126, de 29 de maio de 1976. Desde então e até 2004 outros pais
participaram nos órgãos da associação, data dos últimos registos de atividade da associação.

  

  

No ano letivo 2007/2008, incentivados pelo Presidente do Conselho Executivo numa reunião
realizada no dia 12 de dezembro de 2007, com o objetivo de eleger dois representantes dos
pais e encarregados de educação para a Assembleia de Escola e um para um para o Conselho
Pedagógico, um grupo de pais, conscientes que é um dever cívico participar na educação dos
filhos, decidiram convocar uma reunião para se proceder à reativação da Associação, que se
realizou no dia 16 de janeiro de 2008.

  

  

Constatou-se que a motivação deste grupo de pais se mantinha e no dia 21 de janeiro do
mesmo ano, reuniram no auditório da escola pelas 18,30 horas, em assembleia com a
finalidade de reativar a associação de pais e encarregados de educação.

  

  

Foram designados os seguintes pais e encarregados de educação para constituírem uma
comissão: Ana Cristina António de Sousa Viegas; Paula Alexandra Batista G. Teixeira; Dina
Maria Lopes Júlio Correia; Rosa Esmeralda Marques Guerreiro Nunes e Lucinda Robalo Firme
Rolo Mota Vicente e para efetuarem, entre outras tarefas, convocarem as eleições para os
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órgãos sociais da associação.No dia 18 de fevereiro de 2008, em Assembleia Geral, foram
eleitos os órgãos sociais da associação, tendo a única lista apresentada (lista A) sido aprovada
por unanimidade.

  

  

No dia 6 de março de 2008 realizou-se a 1.ª Assembleia Geral da Associação, onde foi
aprovada a alteração dos estatutos, fixado o quantitativo da quota anual, entre outros assuntos.

  

  

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária de
Olhão passou a designar-se Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão – APEEESO.

  

  

    
    -     A Associação de Pais e Encarregados de Educação apresenta o relatório de atividades
de 2010:   

  Relatório de atividades 2010   
    
    -     A Associação de Pais e Encarregados de Educação apresenta o relatório de contas e
de atividades de 2011:   
    -  Relatório de Contas 2011  /  Relatório de Atividades 2011

  

  

    
    -    No seguimento da 1.ª Assembleia Geral da Associação, realizada em Março de 2008,
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foram aprovados e posteriormente publicados os estatutos da APEEESO. Clique na seguinte
hiperligação:     
    -    

Estatutos da Associação de Pais e Encarregados de Educação

    
    -    O regimento dos Representantes de Pais e Encarregados de Educação da Turma foi
aprovado em reunião de Direcção em 10 de Setembro e aprovado pelo Director em 18 de
Setembro de 2009: Clique na seguinte hiperligação:     
    -    

Regimento dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação

    
    -     O Regulamento Interno da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária de Olhão pode ser consultado aqui:     
    -    Regulamento Interno APEEESO     
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