ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO COLÉGIO DE SANTA MARIA
2016-2017
Proposta de actividades/ideias a desenvolver:
— Já existentes:
Cocktail de início de ano - outubro/novembro 2017, a marcar em Julho2017
Dia da Família CSM - 21 de Maio
Dia da Criança - 1 de Junho. (Coincidindo eventualmente com acção do
"Somos Irmãos")
Somos Irmãos - continuar ligação com cristãos perseguidos. Ligação skype
de famílias CSM com famílias refugiadas no Iraque (Ankawa, Erbil) - data a
combinar. Já falado com Arcebispo de Erbil
Famílias ajudam Famílias / bolsas de estudo - continuar a promover, de
forma a elevar o número de bolsas disponíveis
Consulta aos pais - inquérito on-line sobre o Colégio
Perdidos e achados / reutilização/banco de material - venda no Open-day (2
Fev 2017); grupo net?, trocas presenciais directas?
Educação para o Amor - colaborar com o CSM para consolidar / melhorar
projecto, formato, anos abrangidos; fonte s e modelos globais; formação
dos pais
— a retomar:
Formação de Pais - escola de pais, conferências para pais, projectos
formativos envolvendo pais e filhos, participar em actividades públicas
existentes
Vistas de estudo / programas - aumentar número, propor e planear com
antecedência para aproveitar actividades culturais existentes; uso dos
transportes públicos;
Fardas - rever o que ficou combinado, fazer ponto de situação, controle de
qualidade; novo apoio pontual ao Colégio

— novas:
Bar/alimentação - abordagem global saudável e responsável, envolvendo
famílias e Colégio;
Uso de telemóveis e outros equipamentos, no Colégio e fora / alternativas
de actividades e estilo de vida - regras CSM; sensibilização colégio e famílias;
ocupação dos recreios
Empreendedorismo - não apenas económico, mas familiar, comunidade
Programação e robótica - cada vez mais o presente e não o futuro
Missas para as famílias do CSM * - horário, local acessíveis (actualmente há
uma Missa ao Domingo, na Capela do Colégio, ao fim do dia)
Mais ligação dos pais/famílias ao colégio * - pic-nic, excursão, bicicletas,
actividades nos museus, um "dia da família csm" em outubro ou por
período, ...
Comunicação e informação aos pais * - melhorar
Mediação na ligação pais / colégio* - quando for preciso
Revitalizar FNAPEC (Federação Nacional das Associações de Pais de alunos
do ensino católico) - divulgar e valorizar o ensino católico, liberdade
religiosa, liberdade de ensino
Peddy bus - grupos de pais e irmãos que levam a pé para a escola. Menos
carro e mais relação com o que nos rodeia
Dia de todos os Santos - valorizar activamente; criar/manter hábitos e
tradições; vocação à santidade
Os alunos "especiais" no CSM - pensar de raiz e aumentar a capacidade do
CSM receber e integrar alunos que requerem educadores, equipamento,
organização extra. Já proposto à 31 de Maio (proprietária do Colégio).

