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ATA DA REUNIÃO DA APEEESR  
COM OS REPRESENTANTES DOS PAIS E EE DAS TURMAS DA ESR. 

 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola Secundária do Restelo (APEEESR) dirigiu 
aos representantes dos pais e Encarregados de Educação (EE) das turmas desta escola, a cujos mails teve acesso 
com a ajuda de vários pais que se empenharam nesta tarefa e a quem agradecemos, um convite para estarem 
presentes numa reunião para apresentar o trabalho da Associação de Pais e recolher as opiniões dos pais sobre a 
Escola Secundária do Restelo (ESR). 
 
Assim, no dia 7 de Março de 2017, pelas 18H30, na sala multimédia cedida pela escola, realizou-se esta reunião 
com a presença de 5 elementos dos atuais Órgãos de Gestão da Associação e 15 representantes de pais e EE de 
turmas do 3º ciclo e do Secundário da ESR. 
 
A Presidente da Direção da APEEESR fez uma breve apresentação do plano de atividades da Associação para o 2º 
período escolar em curso (conforme documento aprovado na AG em 19/1/2017). 
 
No caso específico da atividade de comemoração do Dia Mundial da Água, a Presidente descreveu como surgiu a 
ideia e como decorreu este processo – que representa uma excelente iniciativa de cooperação entre a escola e a 
associação de pais – e que foi muitíssimo bem acolhida pela EPAL. Esta iniciativa culmina no dia 22 do corrente 
mês com: 

- Instalação pela EPAL de um bebedouro na ESR, 
- A EPAL fará uma palestra sobre a importância da água, 
- A APEEESR está presente ao longo de todo o dia na escola com a sua banca a vender as garrafas FILL 
FOREVER (1,50€/garrafa) cujos lucros revertem para apoiar ações da Associação de Estudantes e/ou 
instalação de uma esplanada para usufruto dos estudantes junto do refeitório, 
- A associação irá enviar um comunicado aos representantes dos pais e EE sobre esta iniciativa para ser 
divulgado pelos próprios representantes nas respetivas turmas. 
 

Após esta apresentação, foi dada a palavra aos representantes presentes para darem a sua opinião e contributo 
sobre a ação da associação e da própria escola. Foi ideia geral transmitida pelos presentes que a escola é, de 
modo geral, boa ao nível do ensino e que os seus educandos gostam do ambiente entre colegas neste 
estabelecimento escolar. 
 
No entanto, reportaram várias situações que consideram diminuir a elevada expetativa de satisfação dos pais 
para com a escola, concordando que há aspetos em que esta escola deve melhorar. Os casos transmitidos são na 
generalidade situações recorrentes ao nível pedagógico, da atuação do corpo docente, da exiguidade dos 
funcionários de apoio às atividades letivas e da desadequação das instalações escolares: 
 
- A reconstrução das instalações escolares é um assunto recorrente e imperioso; a APEEESR foi informada que 
não é possível concretizar, por motivo financeiro, o antigo projeto de obras global; no entanto, há pequenas 
reparações que se podem fazer, que o Ministério da Educação (ME) tem capacidade financeira para concretizar e 
que a associação de pais pode apoiar (como no caso dos laboratórios). Assim houve várias disponibilizações dos 
presentes para concretizar os binómios orçamentos/projeto que poderão ser canalizados pela Associação à 
Direção da ESR, que por sua vez os poderá submeter à entidade competente. 
 
- A melhoria do refeitório escolar (ao nível do espaço e da qualidade da comida fornecida) é um tema pelo qual a 
associação têm lutado e que contou, no passado, com apoio da Direção da escola. 
 
- Grande dificuldade que a generalidade dos alunos sente em ter médias internas que lhe permitam um acesso à 
saída profissional que pretende. Em geral e para o nível de estudo, de trabalho, dedicação e empenho que os 
alunos da ESR apresentam, o nível de notas é abaixo do esperado; alguns pais referiram que, no trabalho 
realizado pela APEEESR ao nível das notas do 3º período do ano passado, os gráficos de distribuição 
apresentados (na última Assembleia Geral) são bastante elucidativos desta problemática pedagógica. Acresce o 
facto de quase todos os alunos terem apoios fora da escola (pagos pelos pais). Esta situação em alguns casos 
transforma-se num factor preocupante de desmotivação dos alunos e por vezes alteração das suas escolhas ao 
nível das saídas profissionais. 
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- Os testes em algumas disciplinas apresentam nível de dificuldade bastante superior ao trabalho desenvolvido 
em aula e são demasiado extensos para o tempo disponível para a sua resolução. O trabalho desenvolvido em 
aula com os alunos, não os prepara para o tipo de avaliação que lhes é aplicada. 
 
- Alguns professores, em vez de apoiarem os alunos nas suas escolhas e traçarem planos de trabalho que lhes 
permitam atingi-las, são eles próprios que afirmam que isso nunca será possível e que não estão no curso certo. 
É questionado igualmente se o conselho, frequentemente dado a aluno(a)s do Secundário, de anularem a 
matrícula a uma determinada disciplina, é verdadeiramente mais benéfico à sua progressão académica do que 
investir na melhoria dos testes ao longo do ano escolar. Foi referido que por vezes, em alguns professores, as 
correções de testes, não estão corretas e não há abertura para retificar a correção. Foram referidas situações de 
professores que em aula, abordam verbalmente os alunos de forma inadequada, nomeadamente, gritando e 
chamando nomes aos mesmos. 
 
- Persiste a noção de falta de assiduidade e de absentismo em muitos professores da escola, pelo que se propõe 
que passe a constar das pautas a informação do nº de aulas previstas, nº aulas lecionadas e nº aulas assistidas, 
por forma a quantificar a questão. Até ao momento, não existiu uma solução aceitável para o 3º ciclo, por parte 
da escola, para esta questão dado que a sala de OPTE não dá resposta adequada. 
 
- Foi ainda referido que, normalmente quando os pais apresentam situações que consideram não estarem 
corretas e solicitam a intervenção da Direção de Turma (DT) ou da Direção da ESR, os professores envolvidos 
confrontam os alunos na aula com este facto afirmando que andam a fazer queixinhas aos pais. Normalmente as 
situações mais graves são resolvidas pelos pais, transferindo os filhos de escola e, pela escola, sempre da mesma 
forma, os professores em questão no ano seguinte deixam de dar aulas à turma envolvida - transferindo os 
problemas de ano para ano e turma para turma e não os resolvendo de forma efetiva. 
 
- Alguns pais referiram o facto de terem relatado aos DTs situações com as quais não concordam e que 
pretendem ver resolvidas e que estes pediram para que fossem os próprios pais a comunicar diretamente à 
Direção da Escola os temas a tratar (por exemplo, via mal). Estranhamos este facto, dado que os DTs são por si 
órgãos da estrutura pedagógica da escola e compete-lhes fazer a ligação dos pais com a escola. 
 
- Pais que conhecem a escola há vários anos, porque já tiveram vários filhos na ESR, salientam que a qualidade do 
ensino tem vindo a decair. O corpo docente já não é o que era e como não há uma liderança forte por parte da 
Direção com uma estratégia de integração bem implementada, acabamos por assistir a uma diversidade de 
atuação e métodos de trabalho no corpo docente. 
 
- Os pais continuam a manifestar o seu desagrado por não haver reuniões periódicas ao longo do ano letivo dos 
DTs com todos os pais da turma, para debater assuntos gerais da turma, para dinamizar a participação dos pais e 
melhorar o conhecimento e relacionamento de todos. 
 
- Os representantes dos EE questionaram a APEESR sobre a facilidade da Associação tratar destes assuntos junto 
da escola. Foi referido que o distanciamento entre a Direção da Escola e a APEESR é cada vez maior, tendo-se 
acentuado após a tomada de posse da Direção Definitiva do Agrupamento e que esta situação se tem agravado 
(a Direção da Escola não responde aos mails da Associação, deixou de divulgar as convocatórias da Associação e 
desde 30/11/2017 que temos vindo a solicitar o agendamento de uma reunião até agora sem resposta). No 
entanto, a Associação de Pais tem dado conhecimento, às entidades competentes, das questões mais 
preocupantes que têm sido levadas ao seu conhecimento e continuará a fazê-lo de forma cada vez mais 
persistente. A participação e colaboração de todos os pais, dando conhecimento à Associação das situações que 
consideram relevantes e sugestões que entendam ser possível implementar é fundamental. 
 
Após um alargado debate foi consenso entre os presentes: 
 
1- A Direção da ESR foi considerada, pela maioria dos pais, como o órgão de gestão responsável pelas questões 
levantadas e que tem funcionado não como facilitador ou promotor da mudança, mas sim como factor 
bloqueador. Há uma situação de inércia instalada e falta de dinamismo generalizada, tanto na Direção 
Pedagógica como na Direção da Escola. 
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2- Que é necessário os pais contribuírem para as questões debatidas; nas questões relativas à escola, deve a 
mesma ser responsabilizada bem como todos os órgãos da hierarquia que a tutelam; não se deve aceitar o “não 
podemos fazer nada” nem queremos acreditar que, por agirmos, irão os nossos educandos a sofrer represálias. 
Os EE devem utilizar os meios que têm à sua disposição para alertar para estes problemas e auxiliar na sua 
resolução; assim a estratégia a adotar, seja via Associação de Pais seja a título individual, deve fazer-se em duas 
vertentes: uma via mais formal e documentada, remetendo estas preocupações para a Direção da Escola e para 
todos os órgãos superiores da hierarquia do ME; outra mais informal, através de investigação jornalística e 
contacto com órgãos de comunicação social. 
 
3- A APEEESR deverá solicitar uma reunião à Direção da Escola, conjunta com todos os representantes dos EE de 
todas as turmas da escola. 
 
No final da reunião, foram ainda abordados os seguintes assuntos: 
 
- Em relação à proposta da Associação de Pais de realização de uma palestra, para os pais, sobre as saídas 
profissionais existentes, os presentes consideraram mais adequado a sua concretização no 9º ano e incluir 
alunos. Continuamos a aguardar resposta por parte do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da escola aos 
nossos mail’s de 16/01/2017, 10/02/2017 e 21/02/2017 em que estas ações foram propostas e solicitada a 
colaboração conforme reunião que realizámos em 06/12/2016. 
 
- Os presentes consideraram muito útil o questionário de satisfação que a APEEESR irá promover no seu site, 
sugerindo que, mantendo-se anónimo, deve permitir a indicação do ano de escolaridade dos educandos de quem 
o preenche. 
 
- A Associação de Pais deve promover estes contatos com os Representantes dos Pais e EE das turmas com maior 
frequência e deve igualmente reunir com os alunos, a fim de receber diretamente as suas sugestões. 
 
Cerca das 21H00 deu-se por encerrada a reunião com o compromisso da APEEESR enviar a todos os contactos 
dos Representantes dos Pais e EE que conseguiu recolher até ao momento, a ata desta reunião com os temas 
debatidos.  

 

A Direção da APEEESR 

SONHAR, ACREDITAR E AGIR 

JUNTOS GANHAMOS ASAS E O IMPOSSIVEL ESTÁ AO NOSSO ALCANCE 

Assine a nossa PETIÇÃO ONLINE, ajude-nos a ter uma escola melhor: http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=ESCOLARESTELO 
Viste-nos em: http://apeeesr.wix.com/apeeesr / https://www.facebook.com/apeeesr/?fref=ts 

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=ESCOLARESTELO
http://apeeesr.wix.com/apeeesr
https://www.facebook.com/apeeesr/?fref=ts

