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 - 3º Período
Balanço do ano letivo
2011/2012
Este é o último relatório deste ano letivo, e, ao que parece, tudo se confina para seja o
último Relatório de Actividades que esta Associação de Pais terá oportunidade de
apresentar num Conselho Pedagógico. Esta mudança, fruto da alteração na
composição dos Conselhos Pedagógicos, deixam de fora os representantes dos pais e
dos alunos, patrocinada pelo governo e sindicatos, parece-nos excessiva e sem
sentido. Lembramos que a diferença e partilha de opiniões, embora nem sempre
cómoda para as partes envolvidas, contribui para a melhoria dos sistemas, neste caso
concreto, no caminho de propalada “escola de qualidade”.
À semelhança do que aconteceu nos períodos transatos, 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:

» Participação na apresentação e nos paineis da Inspeção Externa da IGE
Dia 11 de abril

A nossa Associação de Pais esteve
presente na cerimónia de apresentação
do Agrupamento à equipa da IGE, onde a
Sr.ª Diretora teve oportunidade de
mostrar aos presentes, todas as valências
e atividades desenvolvidas pelas nossas
Escolas. Além disso, a nossa Associação
de Pais participou em três painéis dos
doze painéis existentes: do Conselho
Geral, da equipa de Autoavaliação e o da
Associação dos Pais e Encarregados de Educação e Representantes dos Pais de grupos
e de turma.
Todos eles, na nossa perspetiva, correram de forma muito satisfatória. Os
esclarecimentos solicitados aos elementos da nossa Associação foram prontamente
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facultados, inclusive alguma documentação entregue à posteriori. No painel
Associação dos Pais e Encarregados de Educação e Representantes dos Pais de grupos
e de turma, foram elencadas as atividades levadas a cabo pela Associação,
desenvolvidas em parceria/colaboração com a restante comunidade educativa, em
especial com a Direção do Agrupamento. No final, foi debatida com a equipa da IGE a
forma de constituição de turmas neste Agrupamento no 3º Ciclo e Secundário,
mostrando-se a mesma, de forma perentória, favorável à adoção do modelo
heterogéneo. Foram dados vários exemplos, pela equipa da IGE, dos riscos e das
desvantagens decorrentes da adoção das chamadas turmas de nível, modelo muito
semelhante ao atualmente em vigor neste Agrupamento.
No final do mês de Maio, já muito fora do prazo indicado pela equipa da IGE, foi
entregue o Relatório resultante desta avaliação externa. O mesmo continha um erro
crasso que envolvia a nossa Associação, em que atribuía a génese e a gestão do
Conselho Consultivo à Direção do Agrupamento. Posteriormente foi reenviado uma
nova versão corrigida, em parte.
Cabemos felicitar toda a comunidade educativa pelos bons resultados obtidos nesta
Avaliação Externa, especialmente a Direção e a Sr.ª Diretora, Dr.ª Isabel Coelho, pelo
muito bom resultado obtido no domínio “Liderança e Gestão”. Nesta nossa apreciação
há que considerar os novos critérios de avaliação, na generalidade, muito exigentes.
É de realçar também o reconhecimento pela parte da equipa da IGE dos projetos
levados a cabo pelo Gabinete de Apoio ao Aluno (Projeto de Mentoria, Conversas com
Pais, etc.) e o trabalho desenvolvido pela Biblioteca Escolar (BE/CRE), além de todos os
outros projetos que este Agrupamento promove.
Em jeito de reflexão, dadas as profundas alterações que se estão a operar na
organização da escola pública, em que o Ministério da Educação procura diminuir de
forma significativa o corpo docente, corre-se o risco que algumas destas excelentes
iniciativas não serem exequíveis a breve prazo. Lembramos que muitas delas são feitas
em horário extra curricular e de forma voluntária. Resta-nos poder continuar a contar
com a dedicação e empenho dos professores deste Agrupamento. É importante
manter esta dinâmica nas nossas escolas, criando oportunidades de enriquecimento
curricular, de partilha de conhecimentos e afetos entre toda a comunidade educativa
e, em última instancia, entre toda a comunidade alpiarcense.

» I Ciclo Paper "Descobrindo Alpiarça”
Dia 6 de maio
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Esta iniciativa conjunta da Associação de Pais e do Gabinete de Desporto da Câmara
Municipal superou as nossas melhores expectativas. Não foram tantos como
ambicionávamos, é verdade, quarenta e poucos entre pais, filhos, professores e
amigos, mas todos cá com uma genica e entusiasmo em participar que só visto! Dos 5
aos 87, todos tiveram pedalada para este desafio.
O primeiro indício foi dado no levantar dos materiais para o passeio: só tem 5 anos e
vai fazer o percurso dos “grandes”? Olha que são quase 10 Km a pedalar, com algumas
surpresas. Resposta: vai sim, não há problema!
E o desafio para estes pequenos heróis estava traçado. E chegaram todos ao fim, pois
claro!
Pais, filhos, professores e amigos rapidamente se entrosaram no verdadeiro espírito da
prova: um passeio cultural/desportivo, onde o convívio e partilha entre os
participantes seria o mote principal. Visitaram monumentos, espaços naturais,
edifícios que fazem parte do património edificado alpiarcense, afinal os mesmos com
que nos cruzamos diariamente, mas agora sobre outro olhar, assim obrigava as 46
perguntas da “Carta de Prova”: Qual o nome deste monumento? Quantas crias tem a
porca? Quantos claraboias estão a ver? Qual era o nome deste largo no passado?...
Queremos agradecer, uma vez mais, a todos aqueles que a tornaram possível o pleno
sucesso desta iniciativa.

» Participação do Arraial de encerramento das atividades letivas
Dia 15 de junho

Como vem sendo habitual, a convite da organização do Arraial, a nossa Associação
colabora na organização deste importante evento, onde toda a comunidade educativa
festeja o encerramento de mais um ano lectivo. Alunos e professores mostram os seus
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dotes artísticos e desportivos, tendo como resultado a realização de uma bonita festa
aberta a toda comunidade alpiarcense.
Além do apoio monetário, procuramos angriar juntos dos pais e encarregados de
educação bolos para venda.
E o Arraial foi um êxito, parabéns a todos que o tornaram possível!

» Balanço do ano letivo 2011/2012
Este ano letvivo, a nossa Associação deu início a um conjunto de iniciativas que
visavam proporcionar, a curto e a médio prazo, uma melhor capacidade organizativa,
visibilidade e reforço do nosso papel como Associação de Pais, de modo que
podéssmos cumprir cabalmente o nosso principal desígnio: defender e promover os
interesses dos nossos educandos, em estreita colaboração com a restante comunidade
educativa.
Apesar da dificuldades inerentes ao contexto económico do país, cumprimos, na
generalidade, os objetivos constantes no nosso Plano de Atividades.
As iniciativas decorreram de modo muito satisfatório, como se pode constatar no
presente relatório e nos anteriores. Para isso muito contribuiu o empenho de todos os
membros da Associação de Pais, comunidade educativa, entidades públicas e privadas
e, a nível individual, pais e amigos da Associação que se disponibilizaram para as mais
variadas tarefas.
A todos, o nosso muito obrigado!

» Súmula da nossa agenda até ao final do 3º período:

17-07-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
11-07-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
15-06-2012 - Participação no Arraial para comemorar o encerramento do ano letivo
12-06-2012 - Reunião Ordinária da Associação
13-06-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
17-05-2012 - Reunião do Conselho Consultivo
14-05-2012 - Reunião Ordinária da Associação
06-05-2012 - I Ciclo Paper "Descobrindo Alpiarça"
02-05-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
04-04-2012 - Reunião Extraordinária da Associação - Preparação Ciclo Paper
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16-04-2012 - Reunião Ordinária da Associação
11-04-2012 - Participação nos diversos painéis da Avaliação Externa ao Agrupamento

Alpiarça, 17 de julho de 2012

O Presidente da Associação de Pais

Rui Gaspar
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