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

 

 

Balanço do ano lectivo 2010/2011 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José 

Relvas iniciou este ano lectivo, 2010/2011, um conjunto de iniciativas que visam 

proporcionar, a curto e a médio prazo, uma melhor capacidade organizativa, de modo 

que possamos cumprir cabalmente o nosso principal desígnio: defender e promover os 

interesses dos nossos educandos, em estreita colaboração com a restante comunidade 

educativa. 

Ao longo do passado ano lectivo dinamizamos e participamos em cerca de meia 

centena de reuniões, com os agentes educativos e com diversas entidades públicas e 

privadas do nosso concelho. 

Prestamos apoio financeiro a seis visitas de estudo, ao desfile de carnaval e ao 

habitual arraial realizado para comemorar o encerramento das actividades lectivas. Estes 

apoios perfizeram o valor de 630 €. 

  Além destas reuniões e apoios, a Associação desenvolveu e participou num 

conjunto de projectos e iniciativas que seguidamente enunciamos:  

“I Grande Noite de Fados de Alpiarça” - dia 18 de Dezembro 

Encetamos a organização desta iniciativa com três objectivos bem definidos: 

angariação de fundos para que a Associação de Pais pudesse continuar apoiar 

financeiramente as múltiplas iniciativas de professores e alunos do Agrupamento, 

reavivar a nossa presença como Associação de Pais junto da comunidade e, por último, 

darmos o nosso contributo para a preservação do espírito fadista alpiarcense. 

 Esta iniciativa foi acolhida com grande satisfação pela centena e meia de 

espectadores que encheram por completo o  Salão dos Bombeiros e da Música. 

Deliciaram-se, tanto pela brilhante performance dos fadistas e dos guitarristas que os 

acompanharam, como pela ceia que lhes foi servida. 

“Torneio de Cartas Magic” – dia 11 de Junho 

Associação de Pais foi o principal dinamizador de um Torneio de Cartas Magic  

com o qual pretendíamos criar um ponto de encontro salutar entre os jovens de Alpiarça 
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e dos concelhos limítrofes, que na sua grande maioria são estudantes. O torneio decorreu 

no Clube Desportivo “Os Águias” e contou com cerca de vinte e cinco jogadores que 

ficaram bastante agradados com realização desta iniciativa em Alpiarça.  

Projecto de Projecto de Intervenção no Refeitório da EB1 de Alpiarça 

Este projecto teve como objectivo normalizar o do funcionamento refeitório que 

ao longo dos últimos anos se tinha vindo a deteriorar, promovendo junto dos alunos 

comportamentos adequados ao contexto do mesmo.  

Esta foi uma iniciativa conjunta da Direcção do Agrupamento de Escolas José 

Relvas, Câmara Municipal de Alpiarça, Coordenadora do Conselho de Docentes do 1º 

ciclo, Coordenadora de Estabelecimento, Professores titulares de sala das turmas do 1º 

ciclo, Associação de Pais e Encarregados de Educação, Alunos do 1º ciclo e Gabinete de 

Apoio ao Aluno. 

Além do nosso contributo regular nos diversos componentes do projecto, a 

Associação envolveu vinte encarregados de educação que durante os três meses da sua 

vigência, deram o seu generoso contributo na supervisão do refeitório. Contamos com 

quinze Representantes dos Encarregados de Educação dos alunos do 1º ciclo e com cinco 

elementos da Associação de Pais. 

Este projecto culminou com um conjunto de actividades que envolveram todos os 

participantes, desde os alunos, professores, encarregados de educação aos funcionários, 

como forma de premiar os alunos pelo empenho demonstrado na concretização dos 

objectivos que lhes foram propostos. Actividades estas que foram do agrado de todos, 

especialmente dos seus destinatários, as nossas crianças. Este espírito de satisfação e 

alegria foi um dos indicadores do sucesso deste projecto, que desde o primeiro dia no 

terreno conseguiu mudar radicalmente hábitos e comportamentos num espaço que se 

quer “pacífico”, para o bom usufruto de uma refeição. 

Em reunião realizada no final do ano lectivo com os diversos intervenientes, foi 

feito um balanço muito positivo do projecto. Encontram-se os pontos fortes e os pontos 

fracos, decidiu-se que era importante continuar o projecto no próximo ano lectivo, 

delinearam-se as estratégias a seguir, mas agora em moldes necessariamente diferentes, 

por duas razões essenciais: a difícil situação encontrada está ultrapassada e o modo de 

funcionamento dos refeitórios vai ser bastante diferente, isto devido à abertura do novo 

Centro Escolar. Agradecemos a colaboração de todos os intervenientes, especialmente 

aos vinte encarregados de educação que compuseram a escala de serviço e ao Gabinete 

de Apoio ao Aluno. 

Cobrança de donativos/quotas 

Agora numa vertente mais organizacional/financeira, preocupava-nos a 

dificuldade com que nos últimos anos a nossa Associação se tem debatido para receber 

dos Pais e Encarregados de Educação o seu contributo/quota anual. Esta situação levou 

que os nossos parcos recursos financeiros estivessem numa situação algo delicada. Assim, 
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como forma de sensibilizarmos todos os Pais e Encarregados de Educação, decidimos 

emitir cerca de 850 cartas personalizadas, onde apelámos ao seu contributo e 

solicitávamos a sua devolução dessa carta com a importância respectiva. Foi um trabalho 

árduo, com alguma complexidade organizativa, mas pensamos que valeu a pena, pois 

conseguimos recuperar cerca 35 % das quotas, num valor aproximado de 700 €. Um 

agradecimento muito especial à Direcção do Agrupamento e a todos os professores 

envolvidos no processo. 

Página na Internet e criação de um logótipo 

Sabemos que se torna cada vez imperioso passar a informação de forma rápida e 

eficaz junto dos pais e encarregados de educação, de forma a mantê-los informados 

sobre as nossas actividades. Assim, decidimos criar e manter uma página no site do 

agrupamento e criar um logótipo para a Associação. No site do agrupamento podemos 

encontrar as habituais informações institucionais, uma breve descrição das iniciativas que 

estão a decorrer ou que já decorreram, assim como agendamento das nossas actividades. 

 Sentimos também a necessidade de criar um logo tipo para a nossa Associação de 

modo a facilitar a difusão da imagem da nossa Associação junto da comunidade. Com 

esse intuito, lançamos o convite ao Prof. Pedro Rosa para sua elaboração, que 

prontamente aceitou. Sugerimos-lhe a criação de um logotipo que simbolizasse a trilogia: 

os pais, os filhos e escola. Demonstrando porque é reconhecido como um excelente 

artista, além de um excelente professor, aqui fica a sua obra. 

 

 

 

Perspectivas para a nova organização do Agrupamento e infra-estruturas. 

No último ano lectivo foram anunciadas profundas alterações na organização dos 

estabelecimentos de ensino e, inevitavelmente, no seu corpo docente, que não chegaram 

a concretizar pelas razões que todos conhecemos. Já no próximo ano, prevê-se que essas 

e outras alterações sejam realizadas, o que vai afectar profundamente o funcionamento 
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do Agrupamento José Relvas se não forem tomadas medidas que permitam adequar a 

nova legislação à nossa realidade. Tal como aconteceu anteriormente, a nossa Associação 

está disponível para, em conjunto com a Direcção do Agrupamento, exigir junto das 

entidades competentes que tomem as medidas adequadas para que o próximo ano 

lectivo possa decorrer dentro da normalidade, tanto a nível dos recursos humanos, como 

ao nível das infra-estruturas. 

Mediação com a Direcção do Agrupamento e com outras entidades 

O nosso papel principal, que é o de mediadores, entre os pais e encarregados de 

educação e a Direcção do Agrupamento ou de outras entidades exteriores, acabou por 

não ser utilizada formalmente este ano lectivo. Na verdade, nem sempre os pais 

reconhecem (ou até desconhecem de todo) este nosso papel, sendo mais utilizado 

quando os problemas atingem um grupo maior de alunos, como aconteceu nos anos 

transactos. Ainda assim, esta ausência de casos denota que existiu uma boa capacidade 

de diálogo e de entendimento entre todos os intervenientes no processo educativo, 

apesar de estarem latentes algumas reservas sobre o resultado da nova constituição de 

turmas.    

Como é do conhecimento geral, este ano foi aplicado uma nova forma de 

constituição das turmas – as turmas de nível - conforme previsto no Regulamento 

Interno. A intenção seria de melhorar o desempenho dos nossos alunos, acreditando-se 

que esta opção iria permitir encontrar as estratégias mais adequadas ao “nível” de cada 

turma. Este novo procedimento aplicou-se nos anos de transição de ciclo, do 2º para 3º 

ciclo, e do 3º ciclo para o secundário. 

 Da parte dos pais e encarregados de educação dos alunos do 7º e do 10 ano, na 

generalidade, houve alguma preocupação com o desempenho dos seus filhos, tanto a 

nível do aproveitamento escolar, como no seu comportamento nas novas turmas.  

Posto isto, a Associação de Pais foi acompanhando com especial acuidade esta 

nova situação, sendo frequente a troca de opiniões sobre o assunto nas nossas reuniões 

regulares. Em Conselho Pedagógico, sempre que se mostrou oportuno, foram solicitadas 

informações sobre o desempenho destes alunos e se já existiam elementos concretos, 

resultantes da avaliação regular do alunos, que nos permitisse avaliar esta nova forma de 

constituição de turmas. Não por uma mera curiosidade, mas com o intuito de informar os 

pais que nos abordam frequentemente sobre o assunto.    

Em jeito de conclusão…  

No cômputo geral, parece-nos que este ano lectivo decorreu de forma muito 

positiva, apesar das dificuldades de todos conhecidas. É de salientar o bom entendimento 

entre todas as entidades envolvidas no processo educativo, onde o Conselho Municipal 

de Educação, que conseguiu finalmente reunir com regularidade, é um bom exemplo. 
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Da nossa parte tudo fizemos para que a nossa presença fosse actuante, 

construtiva e mobilizadora. Partilhamos as nossas preocupações e anseios, conscientes 

que ainda temos um longo caminho a percorrer em prol da educação aos nossos filhos.  

Resta-nos agradecer a todos que colaboraram connosco, e que de uma forma ou 

de outra contribuíram para o sucesso escolar, pessoal e profissional dos nossos filhos, 

onde a Direcção do Agrupamento, o Gabinete de Apoio ao Aluno, professores, 

funcionários e pais e encarregados de educação mais directamente envolvidos nas nossas 

iniciativas, merecem um especial muito obrigado! 

 

Alpiarça, 18 de Julho de 2010 

 

       O Presidente da Associação de Pais 

 

______________________________ 

Rui Gaspar 


