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O decorrer do ano letivo dos nossos educandos

As necessidades da escola tentando colmatá-las sempre que 
possível ou alertar as entidades competentes

COMO?
Estar presentes na vida da escola e sendo proativos na
identificação de soluções

Disponibilizar canais para que a comunicação flua com os pais e
Encarregados de Educação, dando voz às suas opiniões, sugestões
e reclamações a quem de direito, e nos fóruns onde estamos
representados

Estar disponíveis para toda a comunidade escolar para ajudarmos
a melhorar num sentido de parceria, acompanhando todas as
atividades desenvolvidas na escola, em estreita colaboração com
a Direção AESIA, Coordenação da Escola, Corpo Docente,
Assistentes Operacionais e Autoridades locais

ACOMPANHAR1
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ENVOLVER2

Os pais e encarregados de educação nas atividades da escola, na vida 
escolar dos seus educandos e nas atividades da Associação

A comunidade local, empresas, associações, entidades públicas na vida da 
escola

COMO?
Melhorar os canais de comunicação com os Pais, Encarregados de
Educação e comunidade (Site, facebook, PaisNoticias, caixa de sugestões)

Realizar uma reunião da APVR, por período, aberta aos pais, encarregados
de educação e à comunidade, para ponto de situação e envolvimento em
atividades futuras

Criar atividades de convívio em datas especificas e convidar toda a
comunidade a participar

Reforçar as parcerias/protocolos com entidades externas, 
preferencialmente da comunidade local disponibilizando aos Sócios da 
APVR serviços em condições mais vantajosas.
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Criar oportunidades de envolvimento da escola com a restante comunidade

Criar iniciativas de promoção de valores e de boas práticas na educação 
formal e informal

Melhorar a usabilidade da escola

COMO?
Criar atividades lúdicas em datas celebrativas

Desenvolver iniciativas que transmitam valores que tragam experiências
novas para pais, encarregados de educação, familiares em geral, alunos,
professores, assistentes operacionais e comunidade local

Criar atividades de convívio em datas especificas e convidar toda a
comunidade a participar

Manter todas as atividades e projetos atuais (CATL, AECS, Atividades
Extracurriculares, Casa do Patolas e a animação dos recreios)

Melhorar sempre que possível as infraestruturas da escola

ATIVAR3
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DESENVOLVER

Diversidade cultural, humana,… como podemos aprender com as 
diferenças?

Interação intergeracional: o que os mais velhos têm para ensinar aos mais 
novos?

Acessibilidade: como melhorar as acessibilidades para e dentro da escola?

Sustentabilidade: como podemos todos contribuir para a sustentabilidade
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O orçamento financeiro para o exercício do ano letivo 2019-2020 é
baseado no histórico das receitas e despesas de anos anteriores.

As principais fontes de receitas resultam das verbas a receber da Câmara
Municipal de Loures por conta das AEC – Atividades de Enriquecimento
Curricular, das mensalidades cobradas no CATL e das mensalidades das
Atividades Extra Curriculares.

Devido ao decréscimo do número de alunos, as transferências por conta
das AEC´s serão inferiores ao ano anterior.

RECEITAS PREVISTAS

Transferências C.M. Loures AEC 13 110,00 €     

Subsídios e Apoios C.M. Loures 4 500,00 €

Mensalidades Atividades Extra (hip-hop, ballet,…) 11 900,00 €

Mensalidades do CATL 41252,4€

Receitas Extraordinárias Eventos/Patrocínios 1 000,00 €

TOTAL 71 762,40 €
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As despesas previstas, correspondem a verbas para pagamentos dos
ordenados aos professores das AEC´s, CATL e Extra Curriculares e
material para o desenvolvimento das mesmas, por forma a minimizar o
esforço das famílias, nomeadamente na aquisição de materiais.

Está previsto promover com a coordenação da escola as atividades
habituais financiando, na medida do possível as atividades que se julguem
ser de interesse para a escola e para os alunos.

DESPESAS PREVISTAS

Ordenados e despesas de AEC 13 110,00 €

Ordenados e despesas de CATL 38 620,00 €

Ordenados e despesas Extra Curriculares 8 500,00 €

Investimento em equipamento Imobilizado 4 000,00 €
Financiamento Atividades da Escola/Eventos 4 000,00 €
Seguros 1 900,00 €

TOTAL 70 130,00 €
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Prevê-se uma margem financeira favorável, que a ser concretizada e em 
caso de liquidez, esta direção propõe aplicar em melhorias e aquisição de 
equipamentos para a escola. Ainda assim, não deixaremos de manter o 
equilíbrio financeiro anual e um confortável fundo de maneio que julgamos 
ser de vital importância. 
No decorrer do ano letivo serão promovidas iniciativas onde se possam 
realizar mais valias financeiras.

TOTAL DE RECEITAS TOTAL DE DESPESAS

71 762,40 € 70 130,00 €
BALANÇO

1 632,40 €
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