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INTRODUÇÃO 

Durante este ano letivo, a APClaret procurou exercer a sua atividade interagindo com todos 

os Pais e EE que manifestaram essa vontade, de forma a atingir os objetivos propostos nos 

seus estatutos.  

Para tal, reforçou a sua atuação em dois pilares que considera essenciais: a motivação e a 

comunicação: 

- Motivação para que se consiga alcançar os objetivos.  

- Comunicação para conseguir organizar todos os meios que permitam alcançar esses 

objetivos.  

Procuramos acima de tudo: 

- Promover e defender o direito dos pais e EE à educação e ensino dos filhos e educandos e 

à liberdade de aprender e ensinar. 

- Contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a efetiva participação dos pais e 

EE na tarefa educativa da escola, num processo de estreita colaboração com a Direção do 

Colégio.  

- Colaborar com a Direção do Colégio para a implementação de um projeto educativo assente 

no desenvolvimento de competências pessoais, sociais, humanas e científicas e numa 

mundividência cristã.  

Foi no dia 13 de Outubro de 2021 que se realizou, no Auditório do Colégio Claret, a primeira 

Assembleia Geral do ano letivo. Nesta realizaram-se eleições de apuramento dos novos 

Orgãos Sociais da Associação de Pais. Tomaram posse os seguintes constituintes: 

ÓRGÃOS SOCIAIS 

Direção/Presidente    Verónica Vieira 

Direção/Vice-Presidente   Vasco Sousa 

Direção/Secretário    Sara Neves 
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Direção/Tesoureiro    Cristiana Reis 

Direção/ Primeiro Vogal    Armando Ramos 

Direção/Primeiro Suplente   Maria José Silva 

Direção/Segundo Suplente   Ana Amorim 

Direção/Terceiro Suplente   Dália Meira 

Assembleia Geral/Presidente   Margarida Leal 

Assembleia Geral /Primeiro Secretário  Maria Adelina Valente 

Assembleia Geral /Segundo Secretário  Filipa Gouvêa 

Assembleia Geral /Primeiro Suplente  Amadeu Campos 

Assembleia Geral /Segundo Suplente  Cristina Couto 

Assembleia Geral /Terceiro Suplente  João Vaz 

Conselho Fiscal/Presidente   Olga Oliveira   

Conselho Fiscal /Primeiro Vogal   Andreia Sousa  

Conselho Fiscal /Segundo Vogal   Artur Costa 

Conselho Fiscal /Primeiro Suplente  Amândio Tavares 

Conselho Fiscal /Segundo Suplente  Paula Pereira 

Membros Designados pelo Colégio  Dr. Vasco Silva e Dr. Vitor Pacheco 

MISSÃO 

De acordo com os seus estatutos, a APClaret foi criada com os seguintes objetivos: 

• Apoiar os pais e encarregados de educação, por todos os meios ao seu alcance, 

na sua missão educativa. 

• Promover um contacto estreito entre o Colégio e os pais e encarregados de 

educação e entre os próprios alunos. 

• Promover a colaboração entre todos os elementos da comunidade educativa. 
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• Defender os interesses dos alunos, identificar e analisar eventuais problemas e 

colaborar com a comunidade educativa na sua resolução. 

• Colaborar nas iniciativas do Colégio ou dar sugestões para as mesmas, 

designadamente em atividades de carácter educativo, desportivo, social e 

cultural, promovendo-as sempre que o julgue oportuno. 

• Colaborar com associações congéneres, em ordem à consecução dos fins comuns. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1. REUNIÕES GERAIS DOS MEMBROS DA APCLARET 

Desde a assembleia-geral que elegeu os membros desta associação que se realizaram 

reuniões mensais, não limitadas aos membros da direção (convocadas por esta) mas que 

envolveram todos os membros que estavam disponíveis. 

 

Data Tópicos Principais abordados e atividades desenvolvidas correspondentes 

13 de Out 

2021 

1ª Assembleia Geral do ano letivo 2021/2022 

• Eleições para apuramento dos novos órgãos sociais 

21 de Out 

2021 

1ª Reunião dos novos órgãos Sociais 

• Plano de ação dos grupos de trabalho 

• Plano de atividades e orçamento 

• Agendamento de reunião de direção e assembleia geral 

• Outros assuntos 

28 de Out 

2021 

2ª Reunião de direção 

• Apresentação do Plano de atividades e orçamento aos representantes 

do colégio 

• Apresentação do plano de ação dos grupos de trabalho aos 

representantes do colégio 

• Comunicação da data da Assembleia geral aos representantes do colégio 

11 de Nov 

2021 

2ª Assembleia Geral 

• Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento 
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18 de Nov 

de 2021 

 

3ª Reunião de direção da AP 

• Aprovação de questões para o questionário 

• Reflexão sobre a participação 

• Apresentação e aprovação de instrumentos de trabalho 

 

16 de Dez de 

2021 

4ª Reunião de direção 

• Validação do questionário 

• Verificação do registo e acompanhamento de ocorrência 

 

7 de Janeiro 

2022 

5ª Reunião de direção 

• Apresentação de resultados do questionário 

25 de 

Janeiro 2022 

6ª Reunião de direção 

• Apresentação do plano de ação do GT de capacitação parental; 

• Documento final da análise aos resultados do questionário (com as 

alterações a propor pelo colégio); 

• Informar o Colégio de eventual erro no envio dos email aos pais (na 

reunião de dia 20/01, dos 11 pais presente apenas 3 receberam o email 

de dia 17/01) 

• Reuniões de Pais/EE: partilhar reflexão com o Colégio; 

• Testagem COVID-19 

24 de 

Fevereiro 

2022 

7ª Reunião de direção 

• Apresentação das vantagens de adesão da AP à FEDAPAGAIA e CONFAP 

e respetiva votação 

• Apresentação de relatório pelo GT de instalações, higiene e segurança 

da visita às instalações do colégio 

• Ponto de situação sobre o concurso “Muda o teu Mundo” pelos GT de 

comunicação e representação da Associação, Ação social & Educação 

Informal e Acompanhamento do Projeto Pedagógico 

• Outros assuntos 

24 de Março 

2022 

8ª Reunião de direção 

• Balanço da participação na sessão formativa pelo GT de capacitação 

parental 

• Apresentação das próximas sessões formativas 
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• Ponto de situação do concurso “Muda o teu Mundo” 

• Ponto de situação das próximas campanhas de solidariedade 

• Horário de prolongamento do colégio 

19 de Abril 

2022 

9ª Reunião de direção 

• Sessão formativa de dia 6/04; 

• Concurso "muda o teu mundo"; 

• Recolha prevista para o "banco alimentar"; 

• Atividades/convívio no "dia da família"; 

• Resultado da reunião tida com direção do colégio sobre 

"acompanhamento pedagógico"; 

• Dia GT saúde e nutrição 

 

22 de Abril 

2022 

10ª Reunião de direção 

• Concurso “Muda o teu Mundo”: Aprovação de novas datas de 

calendarização e do texto a enviar aos Pais/EE 

• Novos sócios e renovação 

• Dia da Família 

• GT de saúde e Nutrição (almoço dos pais no colégio, disponibilização das 

ementas aos pais) 

24 de Maio 

2022 

11ª Reunião de direção 

- Avaliação do ‘Dia da família’  

- Avaliação da caminhada  

- Ponto de situação do “Muda o teu mundo” – submissão dos projetos  

- Eleições CONFAP e representatividade APClaret  

- Preparação da recolha do BA  

- Participação na festa final de ano  

- Promover uma ação junto dos pais sobre o livro "Novelo de Emoções" 

03 de Junho 

2022 

Reunião Extraordinária 

• Discussão e avaliação dos Projetos do concurso “Muda o teu Mundo” 

Preparação da reunião com os representantes do colégio 

15 de Junho  

2022 

12ª Reunião da AP 

• Avaliação dos projetos do concurso “Muda o teu Mundo” 

• Avaliação do colégio acerca da transição digital 
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• Estratégia encontrada para a gestão dos equipamentos 

• Acerto de contas do dia da família 

•  

23 de junho 

2022 

Reunião Extraordinária 

• Pedido de esclarecimento sobre uma situação específica 

 

13 de Julho 

2022 

13ª Reunião da AP 

• Balanço das atividades 

Preparação da reunião final 

21 de Julho 

2022 

Não foi possível reunir, adiada para setembro 

 

 

O trabalho desenvolvido pela APClaret, desde a sua constituição, permitiu dar resposta a 

obrigações legais e a procedimentos administrativos necessários ao seu funcionamento. 

Adicionalmente foi desenhado pela AP uma estratégia a 4 anos para a prossecução no tempo 

dos seus objetivos junto dos alunos, pais e colégio. 

Este ano seguimos o seguinte propósito:  

Procura de uma Trajetória de Impacto Positivo, Real e Sentido na Vida das Famílias Claret. 

Para isso baseamos a nossa ação em três metas a alcançar: 

Meta 1: Impacto+  

Maior autonomia da Associação de Pais como um pilar (Stakeholder) do projeto educativo 

Claret 

Maior participação dos Pais (no projeto educativo do seu filho/a) 

Maior representatividade nos órgãos estratégicos do Colégio  

Maior envolvimento prévio na tomada de decisões estruturais e estratégicas do Colégio 

Maior Avaliação do impacto do projeto educativo 
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Meta 2: Comunicação+  

Melhor Comunicação entre Colégio e Pais 

Mais comunicação entre Pais para fortalecer relações de comunidade, coesão e progresso  

Mais eficiência nas reuniões de Direção da APClaret 

Meta 3: Famílias+  

Mais sentido de vida com famílias 

Mais suporte aos Pais | Empoderamento dos Pais 

Com base nestas mesas, foi pensado o plano de atividades deste ano letivo. 

 

2. PLANO DE ATIVIDADES 2021/2022 
 

Este ano letivo ainda tivemos uma boa parte do ano condicionado pela Pandemia de covid-

19 que dificultou a realização de muitos dos eventos planeados. Ainda assim, no final do ano 

foi possível retomar alguma da normalidade, culminando o ano com três grandes eventos de 

reunião de pais, professores, alunos e restante comunidade educativa. 

Eventos e Atividades Planeados: 

Meta 1 Impacto + 

Atividades de continuidade 

a) Acompanhamento: Projeto Pedagógico do Colégio 

b) Acompanhamento: Programa de Segurança 

c) Acompanhamento: Plataformas Inovar e SIGE 

d) Levantamento de necessidades de remodelação e valorização de algumas 

instalações e equipamentos do colégio 

e) Acompanhamento da qualidade das refeições servidas na cantina do Colégio 
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f) Participação na apresentação de projetos interdisciplinares 

g) Participação na apresentação de projetos/atividades relacionadas com a disciplina 

de Área de descoberta 

h) Auscultação dos Associados sobre vários temas de interesse: 

● Impacto da transição digital do Colégio Claret 

● Comunicação Escola-Pais/EE 

● Papel da APClaret 

● Entre outros 

 

Novas propostas 

i) Workshops/testemunho capacitação pais: 

● Competências parentais 

● Utilização dos manuais digitais 

● Plataformas inovar, SIGE e escola virtual 

 

Meta 2 Comunicação +  

 

Atividades de continuidade 

a) Distribuição dos elementos da APClaret pelos grupos de trabalho existentes 

b) Continuação da estratégia implementada para a comunicação da associação: 

● Grupo do WHATSAPP para associados 

● Página de FACEBOOK oficial da APClaret 

● Newsletter 

● Circulares 

● Criação de grupo WHATSAPP por turma e geral por cada ciclo 

c) Acompanhamento do Plano de Contingência (COVID-19) 

d) Manutenção da página oficial da APClaret no site do Colégio 

e) Garantir a eficácia na implementação do novo modelo de acompanhamento das 

turmas 

 

Novas propostas 
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f) Definição de representantes/observadores da APClaret por turma 

g) Definir nova estratégia e plano de ação de angariação de novos sócios 

h) Estratégia implementada para a comunicação da associação: 

● Criação de grupo WHATSAPP por turma e por ciclo de ensino 

 

Meta 3 Família + 

 

Atividades de continuidade 

a) Participação na festa de Natal 

b) Participação no jantar de Reis 

c) Divulgação dos objetivos da Associação “Procura - Missões Claretianas” 

d) Participação em ações de solidariedade, aberto à família (quando adequado) 

e) Participação na “Sessão Solene Académica” 

f) Organização de uma caminhada solidária 

g) Organização de atividades para comemoração do dia do Pai 

h) Organização de atividades para comemoração do dia da Mãe 

i) Participação na Semana cultural 

j) Organização de uma festa de encerramento do ano letivo 

 

Novas propostas 

k) Implementar Dia da Família  

(periodicidade a definir), com atividade dinamizada pelos Pais (e Avós no futuro), de acordo 

com seu talento/vocação/profissão ajustado a cada ciclo 

 

l) Muda o teu Mundo!  

(competência de empreender)  

1. Proposta de apresentação de projetos de intervenção (ex. comunitária, social, 

escola) por cada ciclo de ensino 

2. Criar modelo onde devem definir objetivos… atividades… impacto… 

3. A construção do projeto pode e deve ter apoio da família 

4. Nomeação de um júri 

5. Um vencedor por ciclo 
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6. Vencedor tem projeto financiado 

 

Estudo preliminar de potenciais ideias e práticas a desenvolver: 

● Revisão dos estatutos 

● Representação dos Pais no Conselho Pedagógico, por convite  

● Representação dos Pais no Conselho Estratégico ou órgão similar 

● Representação dos Pais no conselho eco escolas e outros conselhos/projetos temáticos 

● Candidatura à escola missão continente  

● Apoio a famílias carenciadas (ex.: Portugal mais feliz) 

● Bolsa de ideias  

● Criação do manifesto Pais Claret. 

 

3. PRINCIPAIS EVENTOS PROMOVIDOS 
 

INQUÉRITO AOS PAIS 

Em Dezembro de 2021, a APClaret ministrou um inquérito a todos os pais do colégio claret. 

Pretendeu, com o questionário, dar continuidade à preparação das atividades de cada Grupo 

de Trabalho (GT). Este questionário permitiu, que de uma forma mais eficaz, se desse 

resposta às expectativas e necessidades dos Pais e Encarregados de Educação (EE).  

 

BANCO ALIMENTAR 

À semelhança do ano letivo anterior, foram realizadas duas recolhas de bens alimentares, 

desta vez nos supermercados, em Novembro 21 e Maio 22. Em ambas, a AP participou com 

um número significativo de elementos/equipas que, juntamente com alunos e profissionais 

da nossa escola, recolheram cerca de 10 toneladas de alimentos.  

Considerando a pertinência e utilidade desta atividade, assim como a dinâmica estabelecida 

entre colégio e associação de pais, deverá ser dada continuidade à mesma, nos próximos 

anos. 
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CAMINHADA 

No dia 21 de Maio realizou-se uma caminhada solidária organizada pelo Colégio Claret, onde 

pudemos participar e ajudar na logística do evento. Nessa manhã de sábado pretendeu-se 

celebrar o Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade promovendo a prática de exercício físico 

à beira-mar. Além deste propósito, foi também com cariz solidário que se juntaram docentes, 

funcionários, alunos, pais e restante comunidade educativa, trazendo cada um uma dádiva 

para a campanha solidária de Papas e Leites para São Tomé e Príncipe, promovida pela 

Procura-Missões Claretianas.  
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DIA DA FAMÍLIA 

Realizada em 13 de Maio, esta foi a primeira grande reunião das famílias dos alunos Claret, 

após o "período COVID". Em estreita colaboração com a nossa escola, a AP dinamizou o 

encontro entre avós, pais, alunos e profissionais, com diversas atividades e ateliers, 

culminando com um jantar volante, em que estiveram presentes cerca de 250 elementos da 

nossa comunidade. Tendo em conta, quer a participação registada, quer a avaliação de 

famílias presentes, será um evento a replicar, corrigindo e melhorando os aspetos tidos como 

menos positivos (timing de inscrição). 
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ARRAIAL DO 1º CICLO 

No dia 29 de Junho de 2022, decorreu o arraial/ festa de encerramento do 1º ciclo. 

O mesmo foi organizado, em parceria, pelas docentes do 1º ciclo em colaboração com a AP 

do 

Colégio Internato Claret. 

Foi uma tarde de Sol, de alegria e muita diversão, quer para miúdos quer para graúdos. 

Começou com o desfile de umas marchas populares, apresentada por cada um dos anos do 

primeiro ciclo e que brilhantemente haviam sido ensaiados pelas respetivas professoras. Foi 

um momento delicioso para os pais, onde se pode constatar a relação de harmonia, 

proximidade e alegria que envolve a relação entre as crianças e as suas professoras. 

De seguida, a AP organizou um lanche partilhado, onde foi pedida a colaboração de todos 

os 

pais presentes, levando uma “pequena “multa para se comer e beber, terminando o 

repasto 
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com uma sandes de porco no espeto e um caldo verde delicioso. 

Claro que, sendo um arraial, a música e a dança não poderiam faltar. Fomos agraciados com 

a 

colaboração de um pai de uma aluna do 3º ano, DJ Rui Fonseca, que muito contribuiu para 

a 

animação e diversão de todos, com uma cuidada e adequada seleção de músicas. 

Tivemos presentes, neste nosso encontro, os membros da direção pedagógica, tendo o Dr. 

Vítor Pacheco gentilmente dedicado umas breves palavras de agradecimento à participação 

dos pais e o apoio da Associação de Pais neste arraial. 

Foi numa perspetiva de proximidade, confraternização e envolvimento das famílias que 

decorreu este evento. 

O feedback por parte dos pais presentes foi altamente positivo e motivador, para que seja 

neste alinhamento que deva prosseguir, também, o nosso papel enquanto membros da 

APClaret. Foi sem dúvida um grande momento de convívio e confraternização. 

 

MUDA O TEU MUNDO 

Durante o ano letivo foi lançado um desafio à comunidade educativa pela AP: empreender 

para tornar o nosso mundo melhor, que no caso deste ano, o mundo estava circunscrito às 

instalações do colégio. Foi então proposto aos alunos que, com o auxílio dos professores e 

da família, fizessem um projeto possível de executar com o objetivo de dar resposta às 

necessidades da comunidade. Cada ciclo teria um projeto vencedor, que depois veria a sua 

execução financiada pela AP. Recebemos um total de 13 projetos, dos quais se sagraram 

vencedores 2, um do 8º ano e outro do 11º. Outro projeto do 8º recebeu uma menção 

honrosa pela ideia fantástica que teve, mas que já estava nos planos de execução do 

colégio. A execução dos mesmos terá lugar no próximo ano letivo e está orçada em 792,01 

€. Em suma, vemos esta primeira experiência como positiva e há vontade de a continuar no 

próximo ano letivo, para que mais alunos possam mostrar as suas ideias e melhorar o seu 

mundo projeto a projeto!  
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VISITA ÀS INSTALAÇÕES 

No dia 28 de Janeiro deste ano, a equipa do Grupo de trabalho das Instalações, Higiene e 

Segurança visitou as instalações do colégio e procedeu à minuciosa avaliação de cada valência 

apresentada. 

Considerou o seguinte: 

• tem havido um esforço para a melhoria das instalações do colégio de uma forma geral 

• a sala do futuro é uma referência na área educativa 

• nota-se o investimento em tecnologia  

• o mobiliário das salas de aulas está a ser todo remodelado 

• os gabinetes de psicologia e apoio ao aluno foram remodelados recentemente 

• há preocupação na criação de espaços próprios com boas condições para a leitura, 

música, cinema, reflexão e oração 

• Percebe-se a dificuldade de adaptar um edifício já com mais de 50 anos aos tempos 

modernos, sendo que o colégio mostra estar a fazer todos os esforços. 

 

AÇÕES DE FORMAÇÃO AOS PAIS  

Público Alvo: Pais e Encarregados de Educação (PEE) do Colégio Internato Claret.  

Objetivo:  Capacitar os Pais e Encarregados de Educação para um acompanhamento ativo e 

efetivo no processo educativo do seu filho/educando. 

Plano de atividades previsto: 

1º Período 

1. Auscultação das necessidades dos EE através de inquérito 

2. Ação de formação literacia digital (google classroom, INOVAR, escola virtual, etc) 

2º Período 

3. Duas acões de formação a definir de acordo com os resultados do inquérito 
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3º Período 

4. Estratégias parentais para a promoção do sucesso escolar 

5. Capacitação parental na transição de Ciclo 

Atividades realizadas: 

1. Auscultação das necessidades dos EE através de inquérito 

2. Ação de formação de plataformas digitais (google classroom, INOVAR e SIGE) – 

15/02/2022 

3. Ação de formação Escola Virtual Porto editora – 03/03/2022 

4. Ação de formação Mindfulness e Parentalidade consciente – 06/04/2022 

Balanço das atividades realizadas: 

1. Ação de formação de plataformas digitais - 15/02/2022 

a) 34 participantes (68 inscritos) 

b) Avaliação global dos participantes – 3 (escala 1 a 4) 

2. Ação de formação Escola Virtual Porto editora – 03/03/2022 

a) 15 participante (35 inscritos) 

b) Avaliação global dos participantes – 4 (escala 1 a 4) 

3. Mindfulness e Parentalidade consciente – 06/04/2022 

a) 0 participante (34 inscritos) 

b) Avaliação global dos participantes – 3 (escala 1 a 4) 

Balanço global das atividades do GT de capacitação parental: 

1. As atividades previstas foram cumpridas com a exceção das relacionadas com a 

transição de ciclo. 
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2. Não foi possível desenvolver atividades relacionadas com dois dos temas mais 

destacados pelos pais no inquérito aos encarregados de educação: estratégias de 

estudo (68%) e preparação para os exames (47%). 

3. O nível de satisfação dos participantes nas atividades organizadas foi bom ou muito 

bom. 

4. A participação dos pais e encarregados de educação foi baixa, em especial os do 3º 

ciclo e secundário - é necessário encontrar formas que permitam o maior 

envolvimento dos pais e/ou repensar na pertinência destas ações de formação. 

 

4. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

Foi delineada a estratégia de comunicação da APClaret através do seu departamento de 

comunicação. Nesse documento constava a vontade de comunicar mais com os pais e de 

uma forma mais eficiente. Para isso, apostou-se na criação de grupos do whatsapp para os 

diferentes ciclos, além dos já existentes (específico para a direção da AP e geral para os 

restantes associados). Continuou-se com a aposta na página de Facebook oficial da APClaret 

para a difusão de notícias internas bem como artigos de interesse. Foram também 

elaboradas e divulgadas, via e-mail do Colégio Claret, para todos os encarregados de 

Educação, a Circulares nº1 e a Newsletter nº 1, contendo informações sobre a AP, conteúdo 

das reuniões, eventos realizados e agendados. 

Também colaboramos em eventos do colégio como o caso da recolha para o Banco Alimentar 

e a Caminhada solidária. Adicionalmente, criamos a t-shirt do associado com dois propósitos: 

identificação dos sócios em eventos e divulgação da Associação. 

ASSOCIADOS  
 

De acordo com os seus estatutos são associados da APClaret os pais/encarregados de 
educação dos alunos inscritos no Colégio, admitidos na APClaret com a inscrição e/ou 
renovação da inscrição dos seus filhos/educandos no Colégio, mediante o pagamento do 
valor das quotas em vigor. Os associados que tenham dois ou mais educandos no Colégio 
pagarão apenas uma quota. 
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São direitos dos associados: 

• Participar nas Assembleias-Gerais da APClaret. 
• Eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais da APClaret. 
• Requerer, com fins legítimos, a convocação das Assembleias-Gerais Extraordinárias, 

de acordo com o previsto no número 3 do artigo 15º dos estatutos. 
• Expor à Direção da APClaret todos assuntos de interesse referentes aos seus filhos 

e/ou educandos. 
• Assistir a todos os atos públicos promovidos pela APClaret. 
• Propor à Direção da APClaret iniciativas que entenda contribuir para os fins da 

APClaret e participar em grupos de trabalho específicos. 
• Receber as publicações e/ou informações emitidas pela APClaret. 

Foi possível a todos os Pais inscreverem-se como associados através da manifestação do seu 
interesse num formulário online ou na secretaria do colégio e posterior pagamento da quota 
no valor de 10 euros/ano letivo. 

 No ano letivo de 2020/2021 registaram-se 72 associados. Neste ano letivo (2021/2022) 
apenas foi rececionado o pagamento de quotas correspondente a 46 associados, permitindo 
angariar quotas no total de 460 euros para a gestão operacional do mesmo. 

DADOS FINANCEIROS 
Este ano letivo a APClaret optou por passar de um sistema de contabilidade organizada para 
um sistema de contabilidade simplificada. 

O ano fiscal é coincidente com o ano letivo de forma a cumprir com os fins estatutários (1 de 
setembro a 31 de agosto), pelo que apresentamos de seguida os movimentos registados no 
período em análise. 

 

Descrição D C Saldo 
Saldo final ano 
2020/2021 

1838,80  1838,80 

Quotas 2021/2022 300,00  2138,80 
Quotas 2022/2023 160,00  2298,80 
Donativos Maio 90,55  2389,35 
Donativos Junho 896,50  3285,85 
Despesas T-shirts  399,75 2886,10 
Despesas Bancárias  41,60 2844,50 
Despesas Arraial  400,00 2444,50 
Saldo 31/08/2022   2444,50 
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A 31/08/2021 a APClaret apresentava, em banco, um saldo positivo no valor de 1838,80 
euros, não se registando qualquer valor em caixa. 

Durante o período em análise foi registado um total de entradas no valor de 1447,05 euros 
e um total de despesas no valor de 841,35 euros.  

A 31/08/2022 o saldo bancário apresentava um valor de 2444,50 euros. 

No final do ano letivo em análise foi feita a divulgação dos projetos vencedores no âmbito do 
Concurso “Muda o teu Mundo”, onde se estima gastar o valor de 792,01 euros para a 
execução dos mesmos. Estima-se que esta despesa venha a acontecer até ao final do 1º 
Período do presente ano letivo. 

AGRADECIMENTOS 
 

Após este ano decorrido, não queremos deixar de agradecer a todos que connosco 
colaboraram e cuja confiança em nós depositaram.  

Estamos gratos à administração e direção pedagógica pelas oportunidades e tempo que nos 
proporcionaram para acompanhar a vida escolar dos nossos educandos. 

Agradecemos todo o apoio e incentivo recebidos e apelamos à associação para uma 
comunidade educativa unida! 

 

Carvalhos, 6 de Outubro de 2022, 

A direção, 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

    


