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INTRODUÇÃO

Na APEEESO, no ano civil de 2011, estiveram inscritos, com as quotas regularizadas,
33 associados, o que demonstra ainda, pelo seu número limitado, o desinteresse dos pais
e encarregados de educação, perante a importância que este tipo de associação possa ter.
No entanto, graças às diligências feitas nas escolas básicas, no ato da matrícula para o
ano letivo2011/2012, 48 pais e encarregados de educação inscreveram-se na APEEESO,
sendo que 15 já pagaram sua quota e participaram na última Assembleia Geral, em 10
de outubro do presente ano de 2011.
Queremos deixar um BEM-HAJA a todos os associados que muito se empenharam nas
diversas áreas em que estiveram envolvidos, dando gratuitamente do seu tempo.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PARTICIPAÇÃO EM
ATIVIDADES


“ As funções do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) ”

Sessão de Informação pela psicóloga escolar Salvadora Viegas, aos níveis de:
 Orientação Escolar e Profissional
 Apoio psicopedagógico (alunos com necessidades educativas especiais)
 Articulação com outros serviços



Participação no Conselho Pedagógico

A APEEESO esteve presente, mensalmente, nas reuniões do Conselho Pedagógico, nas
pessoas da presidente e secretário da mesa da Assembleia.



Participação no Conselho Geral

Os pais e encarregados de educação, eleitos em assembleia geral, participaram no
Conselho Geral, órgão de gestão da escola.



Participação na Comissão de Segurança

Os pais e encarregados de educação, eleitos em assembleia geral, participaram na
Comissão de Segurança, devido às obras de requalificação na escola.



Participação no Conselho Municipal de Educação

A APEEESO fez-se representar, na pessoa da sua presidente, no Conselho Municipal de
Educação de Olhão.

3



Presença em apresentação de projetos dos alunos do 12º Ano

A APEEESO esteve presente junto dos alunos de modo a apoiar e ajudar a dinamizar
diferentes projetos.



Presença nas Francisquíadas

A APEEESO fez-se representar na Francisquíadas, projeto da escola que permite aos
alunos distinguirem-se nas mais diversas áreas, assim como efetuou entrega de prémios
aos alunos que se destacaram nas diversas áreas na Gala Anual das Francísquiadas.



Atuações pontuais em situações diversas, junto da direção da

escola e outros organismos



Página da APEEESO na Internet

A APEEESO continuou a inserir/divulgar informação relativa à Associação, na página
eletrónica da Escola Secundária www.efffl.pt.
Todas as atividades organizadas pela APEEESO ou outras, onde tenha participado,
foram amplamente divulgadas na página eletrónica e através dos endereços eletrónicos
disponíveis dos pais e encarregados de educação.
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