
Programa  

Lista A Candidata à Associação de Pais EFMP 
  2022/2023 
 

Missão 
 

Queremos ser uma força ativa na construção de uma escola em que os valores do 

Movimento da Escola Moderna sejam praticados e afirmados nos mais diversos 

momentos da vida escolar. 

Entendemos que o espírito do M.E.M. nos exige enquanto pais, que sejamos não apenas 

espetadores, mas elementos ativos desta construção trazendo ao debate e à vida 

escolar pluralidade, diversidade, cooperação e democracia - os pilares que guiam e 

sustêm a visão de aprendizagem afetiva, social e diferenciada que escolhemos para 

educar os nossos filhos. 

Somos parceiros atentos, ambiciosos e facilitadores dos caminhos que 

cooperativamente possamos traçar para alcançar estes objetivos.  

Queremos uma escola que seja capaz de se reinventar e inovar, adaptando-se às 

novas necessidades de toda a comunidade escolar, numa reflexão conjunta. 

 

  



 
Para dar cumprimento à nossa missão, para o ano de 2022/23 elegemos as seguintes 

linhas de ação: 

1. Fortalecer a comunicação com toda a comunidade escolar. 

Para tal propomo-nos:  

a) Auscultar os pais realizando assembleias gerais e inquéritos; 

b) Refletir, com os vários intervenientes escolares, sobre as ações a propor aos órgãos 

da escola; 

c) Retomar a presença regular nas reuniões de Conselho de docentes; 

d) Comunicar aos associados e à comunidade em geral, de forma regular, sobre as 

atividades desenvolvidas pela Apais; 

e) Fomentar, sempre que possível, a presença dos pais na escola, realizando eventos 

que possibilitem a interação e criação de relações de proximidade e confiança. 

 

 

2. Desenvolver iniciativas de interesse transversal a toda a escola. 

Para tal propomo-nos:  

a) Incentivar o cumprimento do tempo dedicado à Educação Artística, no 1.º 

ciclo, de acordo com a legislação* em vigor; 

b) Fomentar o acesso a ferramentas digitais; 

c) Retomar o Orçamento Participativo*1 na escola; 

d) Implementar o projeto “Escolas com pedalada” *2;  

e) Procurar parcerias e espaços de cooperação com entidades na área geográfica da 

escola; 

f) Concertar com a direção iniciativas de atividades para as interrupções não letivas; 

g) Retomar a iniciativa “E depois do Fernão?” promovendo intercâmbio com escolas 

com o 2.º e / ou 3.º ciclos; 

h) Promover troca de experiências entre escolas M.E.M. e com a Associação 

Pedagógica do M.E.M.. 

 
 
 

* Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho ( https://tinyurl.com/259xqcaw )  

*1 Orçamento Participativo: Concurso de propostas de ideias de cada sala, subordinado a um tema acordado 

com os docentes para resolver uma questão da escola. 

*2  Projeto “Escolas com Pedalada”: aprovado no OP de Lisboa, a ser iniciado no ano letivo 22/23, e que visa a 

criação de um comboio de bicicletas para os alunos e inclusão de ciclismo no currículo da Ed. Física na escola. 
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Direção 
Funções Direção e Gestão da Associação: convocar reuniões, elaborar propostas para aprovação em assembleia.  
 
Presidente José ́ Dias pai da Maria Dias (Sala Rita Oliveira) 

Vice-Presidente  Cristina Santos mãe da Sofia (Sala Patrícia Lima) 

Secretário  Ana Marques mãe da Mia (Sala Pedro Louro) 

Vogal  Lígia Soares mãe do Roque (Sala Pedro Branco) 

Vogal Joana Coelho mãe do Jaime Jacinto (Sala Rita Oliveira) 

 

Mesa da Assembleia Geral 
Funções Preside à realização das assembleias gerais e redige as atas. Tem como funções a destituição dos titulares de 
todos os órgãos da associação, a aprovação do plano de atividades, dos estatutos e dos balanços e a extinção da 
associação de acordo com os estatutos e votos na assembleia.  
 

Presidente Miguel Cambão pai Maria Rita (Pedro Branco) e Luísa (Pedro Louro) 

Vice-Presidente  Ana Pires mãe do Bernardo Assunção (Sala Rita Oliveira) 

Secretário  Margarida França mãe do Manuel Bastos (Sala Rita Oliveira) 

 

Conselho Fiscal 
Funções Controlo das contas da associação, elaboração do relatório anual.  
 
Presidente Nuno Silva pai Lourenço Silva (Rita Oliveira) e Vasco Silva (Ana Maria) 

1.º Vogal  Ana Pereira mãe Eduardo Mathias (Rita Oliveira) e Silvestre (Celma) 

2.º Vogal  Susana Muiños mãe da Marta (sala Pedro Louro) 

 

Suplentes 
Funções Fornecer elementos que participam no trabalho da associação e poderão substituir um qualquer membro de 
um qualquer órgão da associação. 

 
• Ana Lúcia mãe do Miguel Gomes (Sala Pedro Branco) 

• Joana Feliciano mãe do Tiago (Sala Patrícia Lima) 

• Patrícia Viçoso mãe do João Pereira (Sala Rita Oliveira) 


