ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS

Jardins de Infância,
Escolas Básicas do 1º Ciclo,
Escola E.B- 2,3/s de José Relvas
de Alpiarça

Relatório de Atividades - 2º Período do ano Letivo 2011/2012

Na sequência do trabalho efectuado desde o início deste ano lectivo, e conforme
previsto no nosso Plano de Atividades, a nossa Associação deu continuidade a um
conjunto de iniciativas que visam proporcionar, a curto e a médio prazo, uma melhor
capacidade organizativa, visibilidade e reforço do nosso papel como Associação de
Pais. Isto de modo a que possamos cumprir cabalmente o nosso principal desígnio:
defender e promover os interesses dos nossos educandos, em estreita colaboração
com a restante comunidade educativa.
À semelhança do que aconteceu no período passado, no cômputo geral, todas as
actividades decorreram de modo muito satisfatório, o que para isso muito contribuiu o
empenho de todos os membros da Associação de Pais e restante comunidade
educativa.
Cronologicamente:

» Processo de criação de sócios efectivos

Os nossos "novos" associados
Este período demos continuidade ao processo
de criação de sócios efetivos da nossa
Associação de Pais.
Com o processo praticamente concluído, já
contamos com 210 sócios efetivos.
Regozijamo-nos com a disponibilidade destes Pais e Encarregados de Educação em
inscreverem-se como sócios efetivos nesta primeira fase, passo importante para
reforçarmos a nosso papel junto da comunidade educativa.
Além disso, tivemos também com o contributo de 110 Pais e Encarregados de
Educação, que apesar de não se efetivarem como sócios deram o contributo anual de
2,5 Euros.
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» Conversas com Pais - "Porque Poupar é urgente?"
Dia 27 de Janeiro

No auditório da Biblioteca Municipal de Alpiarça, realizou-se mais uma Conversa com
Pais desta vez subordinada ao tema “Poupar é Urgente – saiba como”.
Esta sessão foi dinamizada pela DECO, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia, no
âmbito do projeto “Gerir € Poupar – Faça contas à vida”. Embora a presença dos pais e
encarregados tivesse ficado abaixo das nossas expectativas, apesar de esforço levado a
cabo na divulgação desta iniciativa, acabou por ser uma sessão muito esclarecedora.
Foram abordadas diversas técnicas que podem levar as famílias a minimizarem as
dificuldades financeiras no contexto atual de crise, dificuldades essas que estão na
origem dos mais variados problemas, sendo os encargos com a escolaridade dos filhos
um deles.
Agradecemos à equipa coordenadora do projeto e a todos os professores que
colaboraram na sua dinamização.

» "Escola Electrão"
Fevereiro

O Agrupamento de Escolas José Relvas promove anualmente a recolha de velhos e
equipamentos elétricos e eletrónicos e ou em fim de vida através da ação "Escola
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Electro". Esta iniciativa tem como principal objetivo sensibilizar e envolver professores,
alunos, funcionários, pais e comunidade em geral, no esforço global da reciclagem e
valorização dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Esta acção é
coordenada pela Direção do Agrupamento e em tido bastante sucesso junto da
comunidade alpiarcense, envolvendo diretamente os alunos que aproveitam para
promover junto das famílias os bons hábitos indispensáveis à preservação do
ambiente.
Além do especto pedagógico, encontramos também nos prémios obtidos com a
recolha destes REEE um importante contributo para a aquisição de novos
equipamentos ou para o apoio a iniciativas desenvolvidas em prol de toda comunidade
escolar.
Assim, e no âmbito da "Escola eletrão", a nossa Associação de Pais e Encarregados de
Educação recolheu junto do Instituto de informática IP, Centro Distrital de Segurança Social,
um conjunto significativo de computadores, monitores, impressoras para reciclagem e
entregou-os na sede do Agrupamento.

» Acompanhamento da visita do deputado António Filipe ao Agrupamento
Dia 28 de Fevereiro
No passado dia 28 de Fevereiro, a
Associação de Pais acompanhou a visita
do Dr. António Filipe, Deputado do PCP à
Escola EB2,3/S de José Relvas, tendo sido
recebidos pela Diretora do Agrupamento
de Escolas, pelo Presidente do Conselho
Geral e restantes elementos da direção.
A visita, solicitada pelo deputado,
centrou-se no contacto direto com a
realidade do funcionamento da escola e na identificação de alguns problemas
estruturais dos edifícios transferidos do Ministério da Educação para a autarquia sem
que tivessem sido realizadas as devidas obras de fundo, nomeadamente a situação do
telheiro e da portaria, assim como com as recentes obras realizadas pelo Município de
recuperação do antigo ginásio e de adaptação ao funcionamento de salas de apoio a
crianças com necessidades educativas.
In website CMA, adaptado
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» Participação no Fórum "Movimento Associativo de Alpiarça"
Dia 4 de Março
Com a organização de um conjunto de
Associações e coletividades do concelho de
Alpiarça e apoio da Câmara Municipal de
Alpiarça, realizou-se no passado dia 4 de
Março, no Clube Desportivo “Os Águias”, o
5º Fórum do Movimento Associativo de
Alpiarça.
Estiveram presentes cerca de uma dezena
de Associações e Coletividades que,
durante a manhã, apresentaram o balanço do trabalho desenvolvido bem como as
dificuldades a ultrapassar e perspetivas de futuro.
O representante da nossa Associação teve oportunidade de elencar o conjunto de
atividades desenvolvidas e a relação que tem desenvolvido com os seus principais
parceiros, enunciando as principais dificuldades sentidas na sua atividade regular.
In website CMA, adaptado

» Conversas com Pais - "Comportamentos: regras e limites"
Dia 16 de março
O Agrupamento de Escolas de José
Relvas promoveu mais uma sessão do
projeto de educação parental
"Conversas com Pais”, subordinada ao
tema "Comportamento: regras e
limites", destinada a pais e
encarregados de educação.
Assim,
numa
sessão
muito
participada, optou-se por envolver os
pais num debate de ideias, todas elas
muito válidas e que enriqueceram quem lá esteve.
Depois do debate, sistematizaram-se algumas ideias e princípios que são pedras
basilares na educação de qualquer jovem. Um provérbio africano diz que "é precisa
uma aldeia inteira para educar uma criança". Estamos nessa linha e, por isso, achamos
que só Alpiarça inteira e unida proporcionará aos seus jovens uma educação a condizer
com aquilo que eles merecem.
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Continuar a apostar nos jovens é apostar no futuro de Alpiarça.
Uma vez mais, agradecemos à equipa coordenadora do projeto e a todos os
professores que colaboraram na sua dinamização.
In website do Agrupamento, adaptado

» Início da organização e divulgação do I Ciclo Paper "Descobrindo Alpiarça"
No âmbito da colaboração existente entre a Associação de
Pais e o Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de
Alpiarça, vamos levar a efeito mais uma iniciativa conjunta
de carácter desportivo:
I Ciclo Paper "Descobrindo Alpiarça".
Dia 6 de Maio, domingo, com início às 10h00, junto à Escola
EB 2,3/S de José Relvas.
Ajude-nos a Ajudar... pedalando!
Esta iniciativa está aberta a toda comunidade alpiarcense.
Além da promoção da atividade física é nossa intenção a
angariação de verbas para que possamos continuar a apoiar
financeiramente as múltiplas iniciativas que envolvem alunos e professores do Agrupamento
de Escolas José Relvas, tanto de âmbito escolar como de âmbito social.

» Participação na equipa de autoavaliação do Agrupamento
No decorrer deste período a nossa Associação continuou a
participar ativamente no processo de autoavalição que decorreu
no Agrupamento de Escolas José Relvas.
Participou em diversas reuniões ao longo deste período, que
culminaram com a apresentação do relatório final do processo
de Autoavaliação do Agrupamento e do Plano de Melhoria.
É de destacar o muito bom resultado obtido pelo Agrupamento nos diversos
parametros sujeitros a avaliação e da elevada participação dos Pais e Encarregados de
Educação nos inquéritos levados a cabo, cerca de 84%.
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» Súmula da nossa agenda até ao final do 2º período:
11-04-2012 - Participação nos diversos painéis da Avaliação Externa ao
Agrupamento
16-03-2012 - Conversas com Pais - "Comportamentos: regras e limites"
13-02-2012 - Reunião Ordinária da Associação
09-03-2012 - Participação no Conselho Geral Extraordinário
07-03-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
05-03-2012 - Reunião da Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento
04-03-2012 - Participação no Fórum "Movimento Associativo de Alpiarça"
02-03-2012 - Participação em reunião com a Direção do Agrupamento
28-02-2012 - Acompanhamento da visita do deputado António Filipe ao
Agrupamento
28-02-2012 - Reunião com o Gabinete de Apoio ao Aluno e Câmara Municipal
16-02-2012 - Reunião do Conselho Consultivo
13-02-2012 - Reunião Ordinária da Associação
08-02-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
07-02-2012 - Participação na Reunião da CPCJ em modalidade alargada
27-01-2012 - Conversas com Pais - "Porque Poupar é urgente?"
26-01-2012 - Participação no Conselho Geral
17-01-2012 - Participação na Reunião da CPCJ em modalidade alargada
16-01-2012 - Reunião Ordinária da Associação
12-01-2012 - Reunião da equipa avaliação do Agrupamento

Alpiarça, 2 de maio de 2012

O Presidente da Associação de Pais

Rui Gaspar
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