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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CORPOS DIRECTIVOS DA APEE DA ESJF 

 

No ano letivo transato (2016-2017) foram desenvolvidas as actividades descritas 

sucintamente de seguida: 

 Realização de 8 Reuniões Regulares da Direção (Alargada) da APEE, sendo as 

mesmas anunciadas e abertas a Pais e Encarregados de Educação (à excepção 

da reunião de final do ano, destinada à avaliação do trabalho desenvolvido) 

o Registado um nível crescente de participação dos pais que encontraram 

nas reuniões da APEE um espaço de partilha das suas preocupações 

 Realização de 9 Reuniões Regulares com o Director da Escola 

 Realização de 2 Reuniões com os Representantes dos Pais e Encarregados de 

Educação (1º e 2º período) 

 Articulação com a Direção da Escola para análise e resolução das seguintes 

questões colocadas pelos Pais e Encarregados de Educação: 

o Utilização da Calculadora Gráfica no Exame de Físico-Química do 11º 

Ano 

o Refeitório e Alimentação 

 Elaboração de fichas de registo de visitas 

 Realização de 6 visitas ao Refeitório da Escola – elaboração de 

relatório 

 Reunião com a Responsável da Empresa de fornecimento de 

refeições, assessorados pelo Nutricionista do Centro de Saúde 

de Celas 

 Articulação com a Direção para ajuste de horário de refeições 

o Colaboração com a Direção da Escola na divulgação da iniciativa do 

“Orçamento Participativo” 

o Análise de Entradas e Saídas de Alunos da Escola no final do 1º Período 
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o Apoio na situação e pedido de medidas de reforço da disciplina de 

Físico-Química do 9º1 e 2 

o Publicação do Calendário Escolar no Site da Escola 

o Atrasos nos pagamentos dos transportes nos cursos profissionais;  

o Faltas recorrentes de professores e irregularidades nos Cursos 

Profissionais 

o Realização de Exame de Português Língua Não Materna  

 Propostas para o próximo ano lectivo a submeter ao Conselho Geral 

 Reunião com a DGEste sobre abertura de turmas e disciplinas de opção o ano 

lectivo 2016/2017 

 Elaboração e promoção de Petição para Realização de Obras na Escola 

o Desenvolvimento da Petição e recolha de assinaturas 

o Articulação com entidades relevantes: 

 Reuniões com Direção da Escola e Presidente do Conselho Geral 

 Reunião e Visitas à Escola com Deputados do Partido Social 

Democrata, Partido Socialista, Partido Comunista Português, 

Bloco de Esquerda 

 Reunião com Câmara Municipal de Coimbra, a 5 de Maio, 2017; 

 Reunião com a Comunidade Intermunicipal – Região de Coimbra, 

a 15 de Maio de 2017 

 Reunião com DGESte - Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, a 18 de Maio, 2017; 

 Reunião com CCDRC - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, a 18 de Maio,2017; 

 Audição na Comissão de Educação e Ciência – Assembleia da 

República, a 11 de Maio de 2017 

 Entrevistas com Imprensa (Jornais, Rádio, Televisão) 

 Articulação com a Direção da Escola, DGESte e Pais/Encarregados de Educação 

para alargamento de turmas para ano lectivo 2017/2018 



 

ANO LETIVO 2016 - 2017 

3 

 Divulgação de actividades e incitativas pelos Pais e Encarregados de Educação 

(e.g. Teatrão, actividades de ocupação de tempos livres nas férias, activides de 

cariz cultural e atrístico) 

 o Desenvolvimento de parcerias – Casa da Esquina e Banco alimentar 

o Casa da Esquina - Realização do Mercado das Trocas – 18 de Março 

o Casa da Esquina – Realização de 2 sessões de esclarecimento sobre 

práticas sustentáveis com turmas do Ensino Básico 

o Banco Alimentar – Colaboração com a Campanha “Papel por 

Alimentos" 

 Proposta e dinamização conjunta com a Direção da Escola do Debate sobre 

Educação na ESJF, realizado no dia 27 de Setembro de 2017 com os candidatos 

autárquicos à Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

 

Coimbra, 13 de Outubro de 2017 

 

Pela Direção da APEE da Escola Secundária José Falcão 

 

Marta Mascarenhas; 

 

 

 
  
 


