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COMUNICADO 
 
Com o intuito de dar a conhecer à comunidade escolar as acções desenvolvidas pela 
APEEESR nestes últimos meses, incluso indicamos um sumário das principais: 

 Email enviado ao Sr. Presidente da Republica, Prof Marcelo Rebelo de Sousa a sensibilizar 
para o estado das infraestruturas da ESR, e solicitar ajuda na aprovação da realização de 
obras de reabilitação da ESR. Ainda neste âmbito foi comunicado um conjunto de 
problemas que se passam a nível pedagógico na ESR. O Presidente respondeu-nos 
informando que tinha encaminhado o nosso email ao governo na pessoa do Primeiro 
Ministro. 

 Comunicado enviado aos diversos Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica, a 
expor os problemas das infraestruturas na ESR, em particular; o amianto, reabilitação 
pavilhões, recuperação laboratórios, conclusão obras balneários, necessidade pavilhão 
gimnodesportivo. Em simultâneo convidámos os partidos a visitar a escola. 

 A APEESR elaborou comunicado e prestou esclarecimentos a jornalistas de diversos 
órgãos de comunicação (jornais, radio e televisão), devido ao fecho da escola pelo 
aparecimento de praga de ratos. 

 Reunião na DGEstE (Directora Geral e Delegado Regional) com a APEEESR e o Director do 
Agrupamento em que se conseguiu que a DGEstE aceitasse fazer levantamento das obras 
necessárias à recuperação e reabilitação da escola bem como quantificar as mesmas. 
Bem como se conseguiu a aceitação de iniciar as obras ainda este ano ao contrário da 
postura inicial da DGEstE que invocava falta de verbas e não consideravam a ESR 
prioritária. 

 Cerca de 3 semanas após a reunião realizada nas instalações da DGEstE, foi realizada 
nova reunião na ESR com a presença do Director do Agrupamento e o Delegado Regional, 
onde nos foi apresentado um levantamento qualitativo e quantitativo das obras de 
beneficiação que se verificam necessárias, bem como propostas de atuação face à verba 
disponibilizada pela DGEstE, no montante de cerca de 370.000€ para este ano. 
Atendendo que a totalidade das obras que se verificam necessárias estimam um valor de 
cerca de 1,2 Milhões de euros, foi proposto pela APEEESR efetuar uma programação de 
intervenção em três anos para reabilitação total da ESR (2018,2019,2020). Quanto à 
ausência de verbas para o pavilhão gimnodesportivo e porque o mesmo orçará cerca de 
1 milhão de euros, foi acordado com a DGEstE encetar diligências no sentido de a DGEstE 
promover a celebração de um protocolo técnico ou financeiro com a Câmara Municipal 
de Lisboa, para se assegurar o financiamento da construção de um pavilhão 
gimnodesportivo pela Câmara Municipal de Lisboa. Nesta reunião foi ainda assumido 
pela DGEstE a disponibilização de verbas para aluguer de espaço para a prática 
desportiva e dado que não existe pavilhão gimnodesportivo nesta escola. Estariam assim 
reunidas as condições para a retoma da utilização das piscinas em complemento das 
aulas de EF, pelo que ficou combinado providenciar uma nova reunião com o Presidente 
da JFB. O Delegado Regional garantiu também a disponibilização de 15.000€ para a 
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colocação dos torniquetes na entrada da escola, melhorando assim a segurança de todos. 
O Director informou a necessidade de reabilitação do refeitório. Nesta reunião, ficou 
ainda acordado que a Direção do Agrupamento em articulação com a APEEESR iriam 
definir quais as prioridades de intervenção a cabimentar no âmbito da verba 
disponibilizada pela DGEstE - 370.000€, de forma a se conseguir intervir até final deste 
ano. No dia 6 de Março a Direcção do Agrupamento, enviou para o Delegado Regional a 
proposta da APEEEESR das referidas prioridades previamente aprovadas pelos Pais na 
Assembleia Geral de dia 22 de Fevereiro. 

 Na Assembleia Geral de Pais e EE da ESR (APEEESR), realizada no passado dia 22 de 
Fevereiro, foram propostas e aprovadas as prioridades a considerar para beneficiação da 
ESR para este ano e próximos 2 anos. Na referida assembleia uma mãe disponibilizou-se 
a ajudar na marcação da reunião na CML com vista a negociar as condições da possível 
construção do pavilhão gimnodesportivo. Reunião que entretanto já está marcada com o 
vereador Ricardo Robles para o dia 4 de Abril. 

 Nos meses de Fevereiro e Março recebemos na escola (com a presença do Director) 
delegações dos partidos; CDS, PCP, PEV, onde se transmitiu os problemas que a escola 
apresenta e a sua necessidade urgente de intervenção. Foi solicitado o apoio dos diversos 
grupos parlamentares para se conseguir a construção de um pavilhão gimnodesportivo 
na ESR, assim como de outros assuntos ao nível da segurança dos alunos, tais como a 
resolução do problema dos atravessamentos em frente à escola, da alteração de 
localização do terminal e viragem de autocarros e da materialização de uma passadeira 
de peões em frente às escadas recém-construídas. Segundo apurámos, estas 
intervenções são da responsabilidade da CML e não da JF (como são todas as outras que 
se têm vindo a executar). Também transmitimos a todos os partidos a urgência de em 
sede da Assembleia da Republica se alterarem as leis quanto às recolocações dos 
professores que faltam por baixa e demoram a ser colocados. Quanto à necessidade de 
se agilizar as substituições de professores nas faltas pontuais. Quanto aos extensos 
programas de algumas disciplinas. Quanto às discrepâncias entre as notas da escola e as 
obtidas em exame. Enfim numa palavra, que os partidos se entendam na alteração das 
leis que existem, promovendo uma verdadeira reforma do ensino a 20 anos e não sujeita 
a permanentes retalhos sempre que se muda de governo. 

 A 6 de Março, foi realizado nas instalações da Junta de Freguesia de Belém, reunião com 
a presença da APEEESR, o Presidente da Junta Freguesia de Belém, e o Director do 
Agrupamento. A reunião teve por objectivo negociar a recuperação da utilização das 
piscinas. Para este ano tal não será possível pelas dificuldades que o Director demonstrou 
em refazer os horários das aulas de EF, de forma a permitir ajustar os mesmos aos da 
piscina. Relativamente ao próximo ano escolar o Director ficou de enviar as necessidades 
e horários de forma que a JF possa elaborar um orçamento de utilização a submeter à 
aprovação da DGEstE. Por nossa insistência, o Diretor enviou no dia 19/03/2018, uma 
possível calendarização para retoma das aulas de EF nas piscinas pelo 3º ciclo a iniciar 
ainda no 3º período letivo, pedido esse reforçado pela APEEESR em mail de 23/03/2018. 
Quanto à passadeira de peões a construir junto às novas escadas da Igreja a JF telefonou 
na reunião para a CML tendo esta assumido a construção da respectiva passagem. 
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 Reunião do CG no dia 8 de Março onde foram apresentados e submetidos a aprovação os 
seguintes documentos: 

- Relatório Intermédio de Execução do Plano Anual de Atividades (PAA) - 2017/2018;  

- Relatório da Conta de Gerência – 2017;  

- Balanço das diligências efetuadas relativamente à problemática do estado de 
conservação da ESR.  
 
Os 2 relatórios apresentados não mereceram a nossa aprovação, com registo em ata de 
declaração de voto vencido, dado que estão subjacentes a um Projeto Educativo que, em 
nosso entender, não nos permite avaliar a sua execução por não conter metas e objetivos 
claros e quantificáveis, motivo pelo qual também não aprovámos o PE na data em que o 
mesmo foi submetido a CG. 
Tivemos oportunidade de transmitir em viva voz no CG, a lista de dificuldades que os pais 
nos têm transmitido ao longo das reuniões e AG que temos vindo a realizar, destacando 
também o grave problema que está a ocorrer com a disciplina de matemática, 
nomeadamente com o 12º ano em que só numa turma, de 23 alunos 15 estariam em vias 
de anular a matrícula à disciplina por não estarem a conseguir manter as notas dos anos 
anteriores, verificando-se reduções muito significativas em toda a turma. 
Relativamente ao 3º ponto foi apresentada pelo Diretor a proposta elaborada pela 
APEEESR, aprovada pelos pais em AG, e que foi remetida ao Delegado Regional a 
6/3/2018. Reforçamos este pedido com mail enviado a 23/03/2018 sobre a necessidade 
de decisão urgente para que as obras possam iniciar o quanto antes. 

 Reunião dia 12 de Março com a Coordenadora de EF da ESR e a APEEESR em que nos 
disponibilizamos a arranjar apoios para a caminhada em Monsanto no final do ano. 
Incentivámos a CEF a voltar a fazer a festa de fim de ano ao que ela se disponibilizou em 
fazer contactos com anteriores organizadores nesse sentido.  

 Foi realizado no passado dia, reunião com a AE da ESR no sentido de se coordenar acções 
a desenvolver assim como de lhes dar a conhecer o plano de obras e das acções que 
temos vindo a desenvolver. 

 A APEEESR tem vindo a apresentar junto da Direção e DGEstE, vários problemas, que têm 
vindo a ser apresentados por EE, relativos à área pedagógica, designadamente problemas 
relativos a não conformidades da prestação de professores na qualidade e quantidade 
das matérias lecionadas; Nas faltas prolongadas sem substituição; Nos testes demasiados 
extensos para o tempo dado e não e desproporcionais à forma e matéria lecionada, 
existindo situações em que é colocada matéria que não foi dada em aula.  

 
Lisboa, 26 de Março de 2018 
 

A Direção da APEEESR 


