
Boa noite Professor Julio Dias dos Santos, 
 
Damos nota que tomámos conhecimento das informações prestadas e prazos de 
execução das medidas anunciadas, que iremos acompanhar de perto e com o rigor 
que a situação exige. 
 
As mesmas foram transmitidas aos pais e EE na AG da APEEESR da passada 3ªf, dia 
17/10/2017, tendo sido aprovado por unanimidade a comunicação que agora fazemos 
chegar à Direção. 
 
Os pais e EE em geral estão solidários com a tomada de posição do grupo de EF, 
manifestando no entanto grande preocupação com a falta de planeamento de 
alternativas conjuntas de ocupação dos tempos letivos, perante a suspensao da 
pratica desportiva. 
 
Perante a grande discrepância de atividades que os alunos têm tido durante os 
períodos letivos de EF, e completamente fora do contexto da disciplina em causa, É 
imperativo, por todas as razões, que a atividade letiva da disciplina seja retomada de 
acordo com o programa definido no vosso mail de 17/10/2017, com efeitos imediatos 
Devendo a Direção dar nota disso a todos os pais e EE através de um comunicado 
onde esclareça a tomada de posição do grupo de EF, as ações e medidas realizadas 
para resolução da situação e o plano de trabalho que o grupo de EF se propõe 
desenvolver com os alunos a partir desta data. 
  
Perante a importância que este assunto aufere, estando em causa a aprendizagem e 
pratica desportiva por parte de cerca de 1300 alunos, e em particular por parte dos 
alunos que necessitam da nota e frequência desta disciplina para o curriculum 
porque pretendem seguir a área de desporto, solicita-se que  a Direção atue de 

imediato e com medidas concretas e eficazes ao primeiro incumprimento de prazos 
por parte da tutela, sendo que poderá contar com o apoio e colaboração dos pais e 
encarregados de educação da ESR. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Ana Ferreira  
Direção APEEESR  
"SONHAR, ACREDITAR E AGIR" 

 


