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Ordem de Trabalhos

� Apresentação e aprovação das contas do exercício relativo
ao ano letivo 2016/2017.

� Apresentação e aprovação do orçamento do exercício
relativo ao ano letivo 2017/2018.

� Informação relativa ao ato eleitoral para os Corpos Sociais
da APEE.

� Outros assuntos.



Apresentação dos Ateliers 

promovidos pela Associação



�Pequenos Cientistas
“O que me dizem, esqueço,
O que me explicam, entendo,
O que faço, aprendo!”
(Confúcio)

A verdadeira ciência começa com a curiosidade infantil, que leva à descoberta e
exploração do meio.

Com este atelier pretende-se que a criança crie gosto pela ciência, despertando a
curiosidade de experimentar, explorar, examinar, brincar e adquirir aprendizagens
através de experiências simples que decorrem no seu quotidiano.

Monitora: Ana Aparício

Ateliers JI



� Cantinho Saudável (Novo)

Este Atelier visa promover junto das nossas crianças e famílias estilos de vida saudáveis
como uma forma de combater a vida sedentária que caracteriza a atual sociedade,
aumentar a informação nutricional e fomentar a necessidade da importância de uma
alimentação saudável, do benefício da fruta e dos legumes na sua alimentação diária,
assim como, reduzir o consumo de açúcar e sal e aumento de exercício físico.

Objetivo: Sensibilizar as crianças para a importância de se praticar uma dieta rica e
saudável que contribua para o bem-estar físico, social e mental.

Monitora: Cátia Horta

Ateliers JI



� Os três Rs Francisca Roque

Desenvolver o tema da Educação Ambiental através dos 3Rs: Reduzir, Reutilizar e
Reciclar.

Com este tema pretendemos transmitir ás crianças o valor de respeito e de preservação
do nosso Planeta. Assim como a reciclagem pode ter um papel bastante importante na
melhoria e conservação do mesmo.

Objetivos:

– Sensibilizar a criança no que respeita aos 3 Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar

– Dar a conhecer à criança os principais problemas ambientais

– Sensibilizar para a importância de separação de resíduos, dando a conhecer as
suas vantagens ambientais

– Compreender a importância da ordem dos 3 Rs

Monitora:  Francisca Roque

Ateliers JI



� PROJETO  DANÇA “ MEXA – SE” 
“A criança é corpo e movimento em tudo o que faz.”

Seu corpo é ativo no espaço que ocupa, comunica-se com os corpos ao seu redor,
interage com eles. Necessita estar, ser, sentir, expressar-se. Chora, ri, grita, corre, brinca.
A dança, além de mobilizar o potencial expressivo, torna a criança consciente de suas
ações e atitudes corporais.

A vivência das possibilidades do corpo por meio desta linguagem contribui de inúmeras
formas para o desenvolvimento saudável da criança: desenvolve habilidades
psicomotoras, favorece a formação de conceitos e solução de problemas, estimula a
interação social, organiza o gesto e movimentação quotidianos, desenvolve a orientação
tempo- espaço, preserva e estimula o potencial criativo-imaginário.

Monitora: Cátia Almeida

Ateliers JI/EB1



� ARTES DE CORAÇÃO

Com o objetivo de melhorar a aprendizagem e cativar o interesse das crianças, este
atelier do CAF destina-se à realização de trabalhos manuais com a finalidade do
desenvolvimento da motricidade fina das crianças.

É um atelier que se destina a que as crianças tenham contacto com algumas técnicas de
lavores .

Irão ser propostos três trabalhos diferentes, um por período, com vista a abordar o
tema “costura”.

Monitora: Carmo Almeida

Ateliers EB1



� Cultur-arte (Novo)

Este atelier irá dar a conhecer diferentes culturas que existem no mundo, antigas, mais
misteriosas ou mesmo fundamentais no que diz respeito à história da humanidade em
torno da recriação de objectos, artefactos principais dessa mesma cultura/ sociedade.

O conhecimento de várias culturas, maneiras diferentes de viver, sentir e tradições, esse
conhecimento é, para as crianças, muito importante e enriquecedor. Essa visão
aumenta o repertório lúdico e cultural das crianças e aumenta a sua visão de mundo.

Vão ser ensinadas técnicas como a tecelagem, artesanato com barro, pintura, fabrico de
papel entre tantas outras....

Monitora: Joana Bisset

Ateliers EB1



� Viajar Pelo Mundo

Por que “viajar” é tão importante para o desenvolvimento da criança?!

Importante para o desenvolvimento de qualquer criança, as viagens podem - e devem -
ser incentivadas desde cedo, pois são uma maneira de apresentar novas visões para
quem ainda está a descobrir mundo.

As viagens dominam o imaginário das crianças, valorizando cada povo e entender bem
cada cultura que a envolve.

De Portugal herdamos o bacalhau, a batata portuguesa , o azeite, o caldo verde, a
azeitona…

Agora vamos descobrir o resto do mundo??!!!

Monitor:  Fernando Martins

Ateliers EB1



� Jornal do CAF

O jornal pretende ser um atelier de carácter aberto a todas as crianças que estiverem
interessadas e visa proporcionar um ambiente descontraído e interessante do ponto de
vista da liberdade de expressão assim como pretende ajudar as crianças a
desenvolverem técnicas de exploração de temas, o trabalho em equipa, a comunicação
ora escrita e falada, ajudar as crianças a ter maior noção de respeito, de si mesma e do
outro, da clareza de ideias, do mundo em redor entre tantas outras coisas a principal é
aumentar a auto-estima de cada uma delas tendo como finalidade promover o Jornal de
noticias do CAF ao público escolar: professores, pais e encarregados de educação.

Monitora: Joana Bisset

Ateliers EB1



� Dois Palmos de Palco (Novo)

“A arte em si, o teatro, a música e a expressão corporal são formas de expressão natas

de que o homem contemporâneo tem vindo a recriar e a reinventar numa busca

insaciável pelo conhecimento de si próprio e de partilha dos seus mais profundos

sentimentos.

A arte é um voo sem pássaro dentro, é a poesia possível para o homem. Mas nem

sempre lhe é acessível, é a vivência, vivência natural, mas também um privilégio cultural

que nem todos têm acesso.”

(Autor desconhecido)

Ateliers EB1



� Dois Palmos de Palco
Objetivos específicos:

- Valorização do “Eu “ enquanto individuo singular, ou elemento integrante de um 

grupo.

- Promover a discussão de ideias como veículo de conhecimento e saber

- Desenvolver a expressão oral

- Cativa a criança para a expressão dramática/ corporal

- Conhecimento e aceitação do seu próprio corpo (qualidades e limitações)

- Desenvolver as suas capacidades motoras

- Promover a sua criatividade

- Cativar a criança e despertar nela o interesse pela arte cénica, leitura como fonte de 

saber, lazer, partilha de conhecimentos e experiências

-Desenvolver a concentração, memorização e improvisação.

Monitor: Eduardo Lorena

Ateliers EB1



Atividades Extras:

JI:
� Motricidade
� Inglês

� Capoeira
EB1:



�Férias
- chegando as férias escolares, interrupções nos períodos escolares, 

e as chamadas férias grandes não é cobrado nenhum valor extra aos pais;

� Passeios
- realizamos, pelo menos, um passeio por período de férias escolar

�Festa de Natal    
�Praia 

- durante o mês de julho vamos à praia cerca de 5/6 dias, sem 

pagamento extra 

�Pic-nic Parques / Jardins
� Colónia Tocha

- decorre no fim do ano letivo, final de junho, com um custo extra de 

210 euros para as crianças inscritas no CAF

�Churrasco Final Ano
- na última semana de julho organizamos o tradicional churrasco de 

final de ano como atividade de encerramento

EB1/JI:



Total alunos inscritos no CAF 

EB1/JI:

EB1 JI

2016/2017 96 62

2017/2018 106 44

Face ao 

ano anterior
+10 -18



Assembleia Geral da Associação de Pais e 
Encarregados

de Educação da EB1/JI Sá de Miranda
de dia 28 de Novembro de 2016

Apresentação das contas de 2016 / 2017
Orçamento Realizado var %

Receitas 135000,00 149212,04 10,5%

Despesas 
com Pessoal

101400,00 100350,93 -1,0%

Despesas de 
Funcionamento

33960,00 37653,71 10,9%

Resultado -360,00 11207,40

Resumo Situação Liquida

Saldo inicial 63358,73
37100,00 Fundo de Reserva

26258,73 Disponibilidades

Receitas 149212,04

Despesas 138004,64

Saldo Final 74566,13
40000,00 Fundo de Reserva

34566,13 Disponibilidades

Resultado do 
Exercício

11207,40 8307,40



Assembleia Geral da Associação de Pais e 
Encarregados

de Educação da EB1/JI Sá de Miranda
de dia 28 de Novembro de 2016

Orçamento 2017 / 2018





Assembleia Geral da Associação de Pais e 
Encarregados

de Educação da EB1/JI Sá de Miranda
de dia 28 de Novembro de 2016

Informação relativa ao ato eleitoral para os Corpos 

Sociais da APEE

A eleição realiza-se em assembleia geral convocada para esse 
efeito dentro de aproximadamente um mês.

Os associados interessados em concorrer devem entregar as 
suas listas no início dessa assembleia. Após apresentação das 
listas e seus programas é efetuada a votação.



Assembleia Geral da Associação de Pais e 
Encarregados

de Educação da EB1/JI Sá de Miranda
de dia 28 de Novembro de 2016

Outros assuntos:

�



Assembleia Geral da Associação de Pais e 
Encarregados

de Educação da EB1/JI Sá de Miranda
de dia 28 de Novembro de 2016

Contamos com ajuda, ideias, de
todos os pais para conseguirmos
levar a Associação mais longe!!
Pois esta é trabalhada por pais que
despendem do seu tempo em prol
de todas as crianças que precisam
deste espaço!


