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Relatório de Actividades - 1º Período do ano Letivo 2011/2012 
 

 

Conforme previsto no nosso plano de atividades, a nossa Associação deu início 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, 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.  

 

No cômputo geral, todas as actividades decorreram de modo satisfatório o que para 
isso muito contribuiu o empenho de todos os membros da Associação de Pais e 
restante comunidade educativa. 
 
Cronologicamente: 
 
Visita às escolas do concelho 
 
Dias 11 e 12 de Outubro 
 

 
Como forma de nos inteirarmos das condições do espaço físico e do funcionamento 
dos serviços que a elas estão associados, no inicio deste ano letivo fizemos uma visita a 
todas as escolas e jardins de infância do nossos concelho. Acompanharam-nos nesta 
visita um representante do Município e da Direção do Agrupamento de Escolas José 
Relvas. 
 
Auscultamos as necessidades dos professores e funcionários que nos receberam nas 
escolas, tendo constatado que as obras efectuadas no período de férias de verão 
deram um novo alento aos espaços escolares mais antigos, apresentando-se na 
generalidade em excelentes condições para acolher mais um ano lectivo. Exceção feita 
à escola sede do Agrupamento, que necessita de obras urgentes. Em sentido contrário, 
encontramos o recém inaugurado Centro EscolarDr. Abel Avelino, que tem excelentes 
condições. Na generalidade, registamos o que se encontrava menos bem, à 



semelhança dos responsáveis que nos acompanharam, de modo a serem tomadas as 
medidas correctivas adequadas.  
 
 
“Conversas com Pais” – Como apoiar os nossos filhos nos estudos? 
 
Dia 4 de Novembro, em Alpiarça e dia 11 de Novembro no Frade de Baixo. 
 

 
 
Conforme sugestão feita pela nossa Associação no final do ano letivo passado, o 
Agrupamento de Escolas de José Relvas promoveu uma sessão do projeto de educação 
parental “Conversas com Pais”, destinada a pais e a encarregados de educação sobre o 
tema “como ajudar os seus filhos a estudar?”. 
 
Os pais e encarregados de educação tiveram a oportunidade de refletir à cerca dos 
caminhos para o sucesso, através dos diversos workshops que se realizaram em 
simultâneo, para os diversos níveis de ensino, e que tinham como objectivo explicar 
rotinas e métodos de estudos que poderão ajudar os nossos filhos a melhorem o 
desempenho na escola. 
  
Participaram cerca de 85 pais e encarregados de educação, que consideraram 
excelente esta iniciativa. Agradecemos à equipa coordenadora do projeto e a todos os 
professores que colaboraram na sua dinamização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fórum “Educa Desporto” 
 
Dia 19 de Novembro de 2011 
 
Auditório da Biblioteca Municipal de Alpiarça 
 

A problemática do desporto na sociedade de 
hoje foi o ponto de partida para a Câmara 
Municipal de Alpiarça se associar ao 
Agrupamento de Escolas de José Relvas e à 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação como entidades parceiras e 
interessadas em combater o sedentarismo 
que nos “bate à porta”. 
 

O Presidente da Câmara, Mário Fernando Pereira, o presidente da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, Rui Gaspar, a Educadora Ana Margarida Caetano e o 
Professor Doutor Carlos Neto abordaram a expressão físico motora como um factor 
catalisador para toda a vida. 
 
“O corpo fez-se para libertar energia e não para estar parado” disse o Professor Carlos 
Neto. 
 
“Hoje as nossas crianças não têm espaço para brincar, para descobrir, para se 
conhecer, para se sujar…” disse também esse mesmo professor que é o representante 
português na Internacional Play Association. 
 
Cerca de quatro dezenas de participantes, na sua maioria professores, educadores e 
alguns pais, estiveram presentes no auditório da Biblioteca Municipal.  
In site CMA 
 
 
Caminhada de S. Martinho 
 
Dia 13 de Novembro 
 

Cerca de 50 pessoas participaram na 
Caminhada de S. Martinho que completou 
o ciclo do primeiro programa "Conta 
Kms"organizada pela Câmara Municipal e 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento José Relvas. 
 
Cerca de 50 pessoas participaram na 
Caminhada de S. Martinho que completou 
o ciclo do primeiro programa “Conta Kms” 
organizada pela Câmara Municipal e 



Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento José Relvas. 
 
Este programa, lançado este ano pela primeira vez, pretende sensibilizar todos para a 
importância da actividade fisica regular, moderada e ao alcance de todos para o qual a 
Câmara Municipal contou sempre com colaboração das associações do concelho. 
 
Desta vez a Escola abriu as portas à comunidade para receber crianças, pais, 
encarregados de educação, avós e familiares que se quiseram associar a esta 
actividade. 
 
In site CMA 

 
 
II Grande Noite de Fados em Alpiarça, “Fado com Elas!” 
 
Dia 26 de Novembro 
 

Esta Grande Noite do Fado, realizou-se no dia 
26 de Novembro, sobre o auspício do 
reconhecimento do Fado como património 
imaterial da humanidade. O Fado, esta arte 
única e bem portuguesa de cantar, com toda a 
sua beleza e encanto, foi o elemento 
catalisador para o êxito desta 2ª edição da 
Grande Noite de Fados em Alpiarça. As fadistas 
fizeram jus ao mote e, como prometido, 

tivemos uma excelente noite de “Fado com Elas!”. 
 
Queremos agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a 
levar por diante esta iniciativa. Além do contributo generoso das fadistas, Casimira 
Alves, Dora Maria e Joana Cota, contamos também com o apoio de diversas entidades 
públicas e privadas: A Câmara Municipal de Alpiarça, o Agrupamento de Escolas José 
Relvas, a Sociedade Filarmónica Alpiarcense, o Clube Desportivo “Os Águias”, Alves & 
Paninho, reparação e comércio de automóvel,   Sumol-Compal, Coopvinhal, Sociedade 
Agrícola Gouxa e Atela, AgroAlpiarça, ao O Novo Chouriço e à PROVE. 
 
Além  dos objectivos artísticos, estiveram presentes cerca de 170 espectadores, que 
assim nos permitiu alcançar, até ultrapassar, um outro objectivo: angariar verbas para 
que possamos continuar a apoiar financeiramente as múltiplas iniciativas de 
professores e alunos do Agrupamento de Escolas José Relvas.  
 
 
 
Participação na equipa de autoavaliação do Agrupamento 
 



A nossa Associação tem participado ativamente no processo de 
autoavalição que está a decorrer no Agrupamento de Escolas 
José Relvas. 
Esta autoavaliação tem como objectivo diagnosticar com todo o 
rigor a dinâmica do Agrupamento para, todos juntos, podermos 
melhorar o que estiver menos bem e otimizar aquilo que já 
estivermos a fazer bem.  
 

 
 
 
» Processo de criação de sócios efectivos 
 
 
Como o objectivo de melhorar a nossa organização interna, através de uma maior 
responsabilização e envolvência dos encarregados de educação e de uma melhoria da 
circulação da informação entre os associados, iniciamos o processo de criação de 
sócios efectivos no arranque deste ano lectivo. No final do 1º periodo tínhamos 
recolhido a maioria dos impressos, estando neste momento a proceder-se ao 
tratamento informático. 
 
 
  
Súmula da nossa agenda até ao final do 1º período: 
 
21-12-2011 - Reunião da equipa avaliação do Agrupamento  
13-12-2011 - Reunião Ordinária da Associação  
07-12-2011 - Participação no Conselho Pedagógico  
06-12-2011 - Reunião da CPCJ  em modalidade alargada  
26-11-2011 - II Grande Noite de Fados de Alpiarça  
21-11-2011 - Reunião Ordinária da Associação  
19-11-2011 - Fórum "Educa Desporto"  
16-10-2011 - Reunião da equipa avaliação do Agrupamento  
13-11-2011 - Caminhada de S. Martinho  
09-11-2011 - Assembleia Geral da Associação   
04-11-2011 - Conversas Com Pais - Como apoiar o seus filhos nos Estudos?  
03-11-2011 - Reunião do Conselho Consultivo  
31-10-2011 - Reunião Extraordinária da Associação  
27-10-2011 - Participação no Conselho Geral   
17-10-2011 - Reunião ordinária da Associação    
12-10-2011 - Participação no Conselho Pedagógico  
12-10-2011 - Reunião com equipa avaliação Agrup. e empresa responsável.  
12-10-2011 - Visita às escolas do concelho - manhã   
11-10-2011 - Visita às escolas do concelho - manhã   
30-09-2011 - Participação na cerimónia do Dia do Diploma  
26-09-2011 - Reunião ordinária da Associação   
15-09-2011 - Inauguração do Centro Escolar, Dr. Abel Avelino  



09-09-2011 - Reunião com o Gabinete de Apoio ao Aluno - prep. Workshop  
08-09-2011 - Reunião com a Direcção Agrupamento e pais do pré escolar   
07-09-2011 - Reunião com a Direcção Executiva do Agrupamento 
06-09-2011 - Participação no Conselho Pedagógico 
05-09-2011 - Reunião Ordinária da Associação 
05-09-2011 - Reunião com a Directora Agrupamento e Câmara municipal 
 
 


