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Banco de Fardas

O Banco de Fardas é um projeto bandeira da

Associação de Pais, desenvolvido desde 2013, que

promove a reutilização de fardas em 2.ª mão,

permitindo a redução do consumo e constituindo

uma enorme ajuda financeira às famílias CBS.

Encontra-se aberto todas as quartas-feiras das

8h30 às 9h30 e está, ainda, presente no Arraial

que marca o encerramento do ano letivo.



Ciclo de Concertos 
N.ª Sr.ª do Bom Sucesso

Em coordenação com os docentes de música, o

Ciclo de Concertos N.ª Sr.ª do Bom Sucesso é uma

iniciativa de promoção da educação musical.

Criada em 2017, tem permitido aos alunos e suas

famílias apreciarem música de elevada qualidade,

ao longo dos 19 concertos que envolveram já mais
de 50 músicos.



Mais Leitura
na Nossa Escola

Criado em 2015, o projeto “Mais Leitura na Nossa

Escola” é um programa transversal a todo o

Colégio, de fomento à leitura livre e de

desenvolvimento das capacidades de interpretação.

Traduz-se na dinamização de bibliotecas

(adequadas ao nível de leitura dos diversos anos de

escolaridade do 1º ciclo) e de pontos de leitura no

recreio, bom como na organização de feiras de

troca de livros e vindas de autores ao colégio.



Perdidos & Achados

A Associação de Pais procede à triagem trimestral

dos perdidos e achados do ano letivo em curso,

enviando posteriormente a listagem de itens aos

pais. Esta iniciativa, em curso desde 2013,

pretende contribuir para uma gestão mais

facilitada dos Perdidos & Achados, apoiando toda

a comunidade escolar.



Pastoral

Com o intuito de contribuir para o reforço da

comunidade escolar e da identidade do colégio, a

Associação de Pais juntou-se à Pastoral, em 2016,

no desenvolvimento de dois projetos de abertura

à comunidade: a dinamização da Missa das

Famílias (aos domingos, às 11h, na Igreja do
Colégio) e a campanha da “Mãe Peregrina”, a

decorrer no mês de Maio.



Academia de Pais

De Pais para Pais, a Academia propõe-se

contribuir para o desenvolvimento e melhoria das

competências pessoais e sociais dos pais-

educadores. Enquanto projeto de formação

parental, a Academia promove, desde 2015,

conferências que estimulam a reflexão e o debate

em torno de temáticas identificadas pelos

próprios educadores e analisadas por diferentes

especialistas.



Orçamento
Participativo

Lançado em 2020, o “Orçamento Participativo” é

uma iniciativa de cidadania ativa que mobiliza

toda a comunidade escolar na identificação de

áreas de intervenção e melhoria no colégio. Os

projetos votados como mais relevantes para a

comunidade são realizados pela APCBS.



Anuário CBS

Com a elaboração do 1.º anuário CBS no ano letivo

2021/2022, a Associação de Pais reforça a identidade

do Colégio, unindo a comunidade escolar e divulgando

externamente o espírito CBS. Nele ficam registados

todos os momentos, pessoas e palavras que

marcaram o ano escolar.
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