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Introdução  

Enquadramento Estatutário 

 A presente proposta de Plano de Atividades e Orçamento, em conformidade com o artigo 9.º 

dos Estatutos da Associação de Estudantes Fernando Namora, é apresentada pela Direção da 

Associação de Estudantes e incluí uma planificação para o conjunto de atividades e iniciativas a 

organizar pela Associação de Estudantes ao longo do primeiro ano de mandato assim como 

uma estimativa das receitas e despesas da Tesouraria da Direção da Associação de Estudantes.  

Após competente discussão e votação, em sede de reunião ordinária da Assembleia Geral de 

Alunos, a presente proposta tornar-se-á no Plano de Atividades e Orçamento da Associação de 

Estudantes para o ano que se segue. 

06 de Janeiro de 2016, Condeixa-a-Nova 

 

Destinatários da Atividades da Associação de Estudantes 

 

A AEFN representa os alunos do nosso agrupamento, pelo que os principais destinatários das 

suas atividades serão os estudantes, o que não impede que as atividades organizadas não 

incluam, num registo extraordinário, as outras partes que compõem o nosso Agrupamento 

(professores, funcionários e pais) e a nossa comunidade. 
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Breve caracterização  

Encontramo‐nos, num momento de grandes desafios em que precisamos de estar ativos e 

dinâmicos, desenvolver novas Atividades de forma a satisfazer todos os alunos do nosso 

agrupamento e os demais envolvidos.  

Devido à sua recente criação mostramos uma grande preocupação em começar. Desde cedo, a 

moldar a imagem da AEFN. 

Verificamos a necessidade de encontrar novos parceiros privados que pretendam apoiar e 

colaborar com os estudantes no desenvolvimento de novas atividades, assim como cativar 

alunos a fazerem-se membros da nossa associação. Podemos assim dividir as atividades a 

organizar em dois projetos distintos: 

1. Projeto cultural e recreativo: composto por uma variedade de atividades que procuram a 

estimulação cultural aliada ao divertimento dos alunos, assim como promover a “auto-

identificação” dos mesmos. 

2. Projecto desportivo: resume-se a diversos eventos ligados á prática desportiva e á 

promoção desta. 

 

Objetivos gerais da Associação de Estudantes 

 A atividade da Associação de Estudantes deverá orientar-se segundo um conjunto de objetivos 

gerais para  este ano. Passamos agora a enunciar estes objetivos gerais:  

 Promover a formação cívica, física, cultural e científica dos seus membros e alunos do 

agrupamento; 

 Defender e promover os valores fundamentais do ser humano; 

 Desenvolver e alargar o projeto da Associação; 

 Promover a imagem da AEFN junto dos alunos e demais envolvidos; 
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Atividades e iniciativas previstas  

De acordo com os objetivos gerais e específicos da Associação de Estudantes estão previstas 

diversas atividades e iniciativas, que passamos a enunciar: 

 

Projeto cultural e recreativo 

 Baile de gala 

Como o nome indica trata-se de um baile de gala para todos os alunos do agrupamento, com 

base no tema “American Dance”, a realizar no Pavilhão Desportivo da EB2.                                                                                                                      

A data prevista para o baile é 18 de Março, no final do 2ºperíodo, mas de forma a seguir-se as 

tradições americanas; as eleições e campanhas para a “realeza” do baile começaram duas 

semanas antes. 

Prevê-se um gasto de, aproximadamente, 330€ para despesas como banda, decorações e 

fotografo. 

Propomos um preço de 4,00€ (bilhetes individuais) e 7,00€ (bilhetes duplos), com um mínimo 

de 50 bilhetes vendidos para a realização do evento.  

 

  Encontro com Youtubers 

No dia 23 de Abril, planeamos realizar no Cineteatro dos BVC, um talk show com youtubers 

conhecidos na nossa região para debater temas como a sexualidade, as redes socias e a sua 

influência nas carreiras dos presentes, entre outros, abrindo também um espaço para perguntas 

e autógrafos no final da sessão. O lucro dos bilhetes será divido entre a associação e os 

youtubers presentes, e os únicos gastos estarão na impressão dos bilhetes, não se prevendo um 

gasto superior a 10€. Prevê-se uma futura parceria, de forma a tornar o projeto mais aliciante. 
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 Mega guerra de balões de água 

Trata-se de uma guerra de balões de água para todos os alunos do agrupamento, com o 

objectivo de juntar o máximo de alunos possíveis para uma brincadeira no início do verão, 25 

de Maio. 

Não se prevê gastos muito significativos, sendo que apenas será necessário investir na compra 

dos ditos balões de água. 

Propomos, no entanto, vender “pulseiras” para este evento a 1€ cada uma com o objetivo de 

angariar fundos para eventos futuros. 

 

 Fernando leva-me ao SOMNII 

“Fernando leva-me ao SOMNII” é um concurso destinado a todos os alunos do agrupamento, 

que visa criar e promover a interação entre os estudantes e a arte local. O concurso consiste na 

seleção da “melhor selfie” tirada com a estatua do nosso patrono, o vencedor será premiado 

com bilhetes para o festival de verão “RFM SOMNII”. Este concurso decorrerá ao longo do mês de 

Maio, e terá final no fim do 3º período. Prevê-se um gasto de apenas 40€ (o custo dos bilhetes).  

 

 Festa final de ano 

No final do 3º período (dia 09 de junho) e para assinalar o final das atividades da AEFN este ano 

letivo, será feita uma festa de final de ano em colaboração com um bar local, aberta a todos e 

quaisquer membros da comunidade. Será  definido um preço para as entradas, e os gastos 

previstos limitam-se à compra e personalização das mesmas, sem exceder os 20€. 
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Projeto Desportivo: 

 Torneios internos (secundário) 

Durante o mês de Fevereiro prevê-se a realização de diversos torneios internos, 

organizados apenas para os alunos de secundário e nono ano, com idades entre 

os 14anos e os 19anos. A realização destes torneios terá custo 0€ para a 

associação.  

Torneio de Futsal feminino e masculino (03 de fevereiro) 

Torneio de volley misto (24 de fevereiro) 

Torneio de Basquete misto (17 de fevereiro)  

 

 Moving 4 you 

“Moving 4 you” é um torneio interescolar, a realizar dia 16 de abril. Pretendemos garantir a 

colaboração de outras três associações de estudantes, de forma a criar e a promover uma maior 

interajuda entre associações no futuro. Sendo um evento de grande escala, prevemos um gasto 

de 430€ para despesas como o almoço dos participantes, medalhas e troféus para as escolas 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


