
Após um segundo confinamento, o início do terceiro e último
período do atribulado ano letivo 2020/2021 ficou marcado pelo
regresso à escola de todos os ciclos de ensino. Uma alegria,
sobretudo para os alunos.

A atividade letiva decorreu com a normalidade possível e a
APAIS retomou o seu Ciclo de Tertúlias, tendo realizado, até ao
dia 25 de maio, um total de oito, sempre muito participadas e
elogiadas. Manteve também o contacto habitual com os
representantes de pais de sala e de turma, bem como com os
órgãos de gestão do Agrupamento.

Mas quando o 3.º ciclo já estava em férias, os mais pequenos
ainda tiveram de enfrentar duas semanas de aulas online, devido
a um novo agravamento da pandemia. A APAIS contestou e
exigiu publicamente o término do ano letivo para os concelhos
algarvios afetados pela decisão da Autoridade de Saúde
Regional, mas alunos, pais e professores tiveram de resistir até
ao dia 08 de julho, como estava previsto no calendário escolar. 

Neste boletim convidamo-lo a conhecer melhor a atividade do
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do Agrupamento. Saiba
também como correu a campanha de recolha de bens do nosso
projeto "H'APAIS para Todos".

Agora será tempo de se descansar da escola, mas o trabalho da
APAIS não para e já estamos a ajudar a preparar o próximo ano
letivo. Contacte-nos através do email apais@aeppn.pt e da
página de Facebook (facebook.com/associacao.pais.aeppn).

Caros(as) Encarregados(as) de Educação,
Tem a autarquia, ao longo destes oito
anos, assumido como uma das suas
prioridades o investimento na área da
Educação, visando dotar as escolas com
as melhores condições, apoiando
projetos pedagógicos e concretizando
programas que, além do apoio aos
alunos e respetivas famílias, pretendem
promover a igualdade de oportunidades
de acesso e sucesso escolares, dos quais
destaco a oferta de material e manuais
escolares e de tablets.
Tem igualmente sido preocupação da
autarquia dar a atenção devida aos
anseios e preocupações das famílias
no desenvolvimento do processo
educativo dos alunos, através das
associações de pais e encarregados de
educação, reconhecendo nesta
parceria particular importância na
defesa e na valorização de uma das
mais importantes instituições – a
escola pública.

RESUMO DO 3º PERÍODO APAIS CONVIDA...
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O GAAF foi criado no âmbito do Programa
Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária 3 (TEIP). É uma estrutura de apoio
aos alunos e famílias cujo objetivo é contribuir
para o desenvolvimento adequado das crianças
e dos jovens, nas suas várias dimensões
(individual, familiar, escolar e social), atuando
em todo o Agrupamento. A missão é ajudar a
comunidade escolar, de acordo com as
necessidades apresentadas e identificadas. 
A equipa é constituída pela Coordenadora
TEIP, pela Equipa Técnica e por Professores/as
de diferentes ciclos de ensino. A atividade está
organizada de acordo com duas vertentes de
atuação: a prevenção e a intervenção.
No âmbito da prevenção, a equipa técnica tem
dinamizado e organizado projetos/atividades
em contexto de turma em diferentes ciclos de
ensino sobre diversas temáticas. Alguns
exemplos: “À descoberta das emoções”,
“Aprender a respeitar o não”, “Aprender a
estudar”, “Diz não à violência”, Violência no
namoro, “Não alinhes”, Encontro de Profissões. 
Com o apoio do Centro de Formação da Ria
Formosa, dinamizaram-se duas formações
dirigidas a assistentes técnicos/operacionais
sobre como lidar com a adolescência, assim
como sobre as Perturbações Específicas de
Aprendizagem (4 Dys), esta última dirigida a
Professores e Técnicos do Agrupamento.
No âmbito da intervenção, existem três
modalidades de atuação: intervenção
psicossocial e projetos “Dá-me colo” e “Porta
Amiga”. Estas modalidades podem atuar
individualmente ou em simultâneo, de acordo
com a necessidade do aluno e sua família.
A intervenção psicossocial destina-se a todos
os alunos, sendo realizada, individualmente ou
em grupo, pela psicóloga ou pela técnica social
(equipa técnica).
O Projeto “Dá-me colo” destina-se às crianças
que frequentam a educação pré-escolar e aos
alunos do 1.º ciclo e pretende ajudar os alunos
na gestão do seu comportamento e emoções.
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ENTIDADE PARCEIRA

GABINETE DE APOIO
AO ALUNO E À FAMÍLIA

GAAF

O projeto "Porta Amiga" destina-se aos alunos
do 2.º e 3.º ciclos. Pretende ajudá-los na
organização das tarefas escolares e oferecer-
lhes suporte emocional.
A intervenção do GAAF pode ser solicitada por
qualquer elemento da comunidade escolar. As
intervenções realizadas com os alunos são do
conhecimento do Encarregado de Educação e
carecem da sua autorização. Nas situações em
que é necessária intervenção imediata, a
informação é prestada assim que possível.

Agrupamento de
Escolas Professor
Paula Nogueira



Durante o mês de junho, a APAIS, em parceria
com a NACS, associação que apresentámos no
boletim n.º 2, levou a cabo uma campanha de
recolha de donativos junto de todas as escolas
do Agrupamento, com o objetivo de permitir a
continuidade do apoio a famílias carenciadas
durante os meses de verão. Porque a escola vai
de férias, mas as dificuldades persistem e, por
vezes, com maior intensidade.

Agradecemos, antes de mais, à NACS pela
parceria, sem a qual seria praticamente
impossível prestarmos este serviço à
comunidade. Temos também de agradecer às
coordenações das escolas e respetivos
funcionários (docentes e não docentes) pela
colaboração na campanha. E deixamos um
sentido agradecimento a todas as famílias que
disponibilizaram o seu excedente para ajudar
quem mais precisa.

O resultado desta campanha foi a recolha de 
 cerca de 3,5 toneladas de papel e cartão (para
trocar  por alimentos) e  685 kg de roupa e
brinquedos. Estes bens ficam na NACS para
benefício das famílias sinalizadas pela APAIS.

Não poderíamos estar mais orgulhosos da
nossa comunidade!

De acordo com o calendário escolar para o ano
letivo 2021/2022, as aulas terão início entre 14
e 17 de setembro.

A partir de 01 de setembro, recomendamos que
os encarregados de educação fiquem atentos ao
site do Agrupamento (novo.aeppn.pt) e/ou ao
Facebook da APAIS, para acesso a informação
útil acerca do regresso à escola.

SOLIDARIEDADE

INFORMAÇÃO

Boletim APAIS INFORMA - JUL 2021 N.º 3



INTERVENÇÃO

Quando foi conhecida a decisão da Autoridade
de Saúde Regional de encerrar as escolas no
concelho de Olhão e divulgada a passagem
para o ensino à distância, a APAIS percebeu
imediatamente o impacto que tal teria no
estado anímico das crianças, mas também dos
professores e dos pais.

Consciente das dificuldades que o ensino à
distância acrescenta ao processo educativo, a
APAIS emitiu, logo na manhã seguinte, um
comunicado (disponível no nosso Facebook) no
qual se manifestava contra essa transição e
exigia o término imediato da atividade letiva.

Lamentavelmente, não obtivemos resposta por
parte das entidades contactadas e as aulas
online decorreram até ao dia 08 de julho.

Precisamos de todos
para sermos mais fortes.

Contamos consigo
no ano letivo 2021/2022?

 
Seja para novas inscrições,
seja para revalidação dos
atuais sócios, é necessário
preencher o boletim ao lado e
enviar uma digitalização para
o nosso email, junto com o
comprovativo de pagamento
da quota anual. Se for mais
fácil, recorte o boletim e
entregue a um elemento da
Direção da APAIS, ou a um
professor ou funcionário da
sua escola. Pode inscrever-se
também através de um
formulário online (anexe o
comprovativo de pagamento).
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FACEBOOK

Inscrição online

VENHA FAZER PARTE
 DA SUA ASSOCIAÇÃO!


