Legislação importante
- Na página eletrónica da escola, no separador “documentos”, encontra o
Regulamento Interno e o Projeto Educativo.
- Na página eletrónica da escola, no separador “legislação”, encontra toda
a legislação pertinente.
Contactos importantes
-Escola Básica e Secundária Quinta das Flores
Página web: ebsqf.pt
Mail: esc.sec.qflores@mail.telepac.pt
tel. 239 791 230
-Conservatório de Música de Coimbra
Mail: info@eacmcoimbra.com
tel. 239 701 680
-APEE EBSQF
Mail: apeeebsqf@gmail.com
-APEE CMC
Mail: apee.conservatorio@gmail.com
-Associação de estudantes
Mail: ae.esqf@gmail.com
-Câmara Municipal de Coimbra - Divisão Educação e Acção Social
Mail: educacao@cm-coimbra.pt
Tel. 239 854 290
-Escola Segura
Tel. 239 797 640
-Bombeiros
Tel: 239 792 800

1 - Apresentação da APEE
A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Quinta das Flores é um
órgão desta Escola, que tem como objetivo principal estabelecer uma ponte e
contribuir para fortalecer a comunicação entre os Pais/EE e a própria Escola, no
sentido de ajudar a promover uma Comunidade Escolar Dinâmica, segura e
inclusiva.

Comunicação
- Fomentar a comunicação entre a APEE e os Encarregados de Educação através de
reuniões periódicas com os Representantes Pais das turmas.
- Atualização do site da APEE.

2 - Horário de Atendimento da APEE

Informações
- No PBX, localizado na entrada principal da escola, podem encontrar em
permanência um funcionário.

-Horário de atendimento aos EE (período letivo): todas as segundas, das 8h30-9h30
-Local de atendimento: 1º andar, Gabinete Psicologia.

- A entrada dos alunos na escola é feita através da passagem do cartão da escola
pelos torniquetes eletrónicos.

3 - Resumo Plano de Atividade
Gestão e articulação
- Acompanhar e fomentar a articulação entre a Quinta das Flores, Conservatório e
respetivas APEE.
- Encontrar soluções para a criação de um espaço polivalente, que permita a
realização de trabalhos de grupo para os alunos, e promova momentos de lazer.
Pedagógicas
- Acompanhar solidariamente junto de todos os intervenientes do processo
educativo se o Dec. Lei 54/2008 está a ser devidamente aplicado, promovendo os
apoios, e a aplicação das medidas adequadas a cada um dos alunos com
necessidades específicas, no âmbito da escola inclusiva.
- Propor junto da Direção da Escola e do Conservatório, a existência de um
regulamento de funcionamento dos cursos do articulado, prevendo as situações
específicas destes cursos.
Alimentação
- Relativamente à alimentação, acompanhar o funcionamento das refeições e da
alimentação fornecida na cantina por forma a aumentar a qualidade.
- Reforçar a logística e condições para os alunos que trazem refeições de casa.
Segurança
- Propor a limitação de estacionamento em frente à escola, na zona da passadeira.
- Melhorar o controlo nos acessos de entrada e saída da escola.

- Cacifos: os alunos têm à sua disposição cacifos para guardarem os seus pertences.
A distribuição dos cacifos é feita no início do ano letivo, com indicações dadas pela
escola, e em função da disponibilidade dos mesmos.
- Cartão de Aluno: cada aluno tem um cartão da escola, que terá de passar nos
torniquetes eletrónicos, sempre que entra/sai da escola. A marcação das refeições
também é feita através deste cartão, nas máquinas da escola, ou on line, através
do Portal SIGE3 (acessível através da página da escola).
- Portal SIGE3 permite a marcação das refeições on-line. Este cartão pode ser
carregado nas máquinas da escola ou on line através do Portal, mediante uma taxa.
O SIGE3 permite também visualizar as horas de entrada/saída da escola dos alunos,
os consumos com o cartão e o saldo disponível.
Para aceder SIGE3

LOGIN: nº cartão do aluno
SENHA: últimos 4 dígitos do Cartão cidadão

- Na Plataforma INOVAR (acessível através da página da escola), é possível visualizar
sumários, faltas, testes, matrizes, critérios de avaliação e as avaliações do final do
período.
Para aceder INOVAR

LOGIN: nº processo do aluno (em baixo, no cartão)
SENHA: nº Cartão Cidadão do aluno

- Há várias atividades extra curriculares disponíveis na escola.

