ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA
FILIPA DE VILHENA - APEEFV
Ano lectivo 2014/2015
Relatório de Actividade(s) da Associação:
- reuniões regulares com a Directora da Escola – Dra. Lurdes Ruivo – para apresentação de
questões e preocupações que vieram ao conhecimento da Associação de Pais pelos seus
associados, encarregados de educação ou alunos (alguns exemplos : professora de economia,
cantina , rádio escolar, etc.)
- reuniões com regularidade mensal dos órgão da APEEFV
- presença no Conselho Geral da Escola
- APEEFV esteve presente no lançamento do livro sobre as Escolas do Porto, organizado pela
Câmara Municipal do Porto
- A APEEFV organizou Encontro temático para pais e encarregados de educação na nossa
Escola que contou com a presença do Presidente da CONFAP sobre a importância da
participação dos pais na escola
- Encontro convívio com os pais para apresentação da associação de pais e promover a sua
presença e participação na escola
- A APEEFV garantiu a presença num seminário organizado pela Associação de Pais da Escola
Carolina Michaellis sob o tema : Participação dos pais na vida escolar
- Por iniciativa da APEEFV adquiriu e ofereceu à escola um micro-ondas para a cantina (com
previa autorização da direcção)
- A APEEFV é parte activa do Projeto EU – Rádio Onda que deu vida à rádio escolar no ano
lectivo em apreço (a título experimental) projectando o seu desenvolvimento e
sustentabilidade para este ano lectivo
- A APEEFV participou no seminário organizado pela CONFAP sobre questões fiscais e
contabilísticas das associações de pais

ASSOCIAÇÃO PAIS ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA
Ano lectivo 2014/2015
I - CAIXA:
- saldo transitado de 2013/14 : € 46,13

ACTIVO
- quotas de associados em numerário: € 95,00
- venda de t-shirt´s da Rádio Onda: € 41,00
Total € 136,00 (+€ 46,13 saldo anterior) = € 182,13

PASSIVO
- compra de t-shirt´s Rádio Onda : € 64,95
- cartazes Rádio Onda: € 16,20
- Micro-ondas: € 49,99
- RNPC – cartão pessoa colectiva: € 14,00
Total: 145,14

Saldo de caixa a transitar: € 36,99

II – CONTA BANCÁRIA:
- saldo transitado de 2013/14 : € 1.812,39

ACTIVO
- quotas de associados por transferência: € 80,00.
Saldo da conta bancária a transitar: € 1.892,39.

