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RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ FALCÃO (APEEJF) DO ANO LETIVO  

2014-2015 

 

No dia 8 de Outubro de 2014 teve lugar a Assembleia Geral (AG) para a eleição dos corpos 

sociais da APEEJF assim como para a eleição dos representantes dos pais ao Conselho Geral 

(CG) da escola; 

Não tendo sido apresentada qualquer lista para a APEEJF, nem os presentes se 

disponibilizaram para a formar, foi decidido convocar nova AG para o dia 30 de Outubro de 

2014;  

Voltou a não se encontrar pessoas disponíveis para a formação de nova lista. Assim, em 

conformidade com os estatutos, os corpos sociais da APEEJF mantiveram-se em funções até se 

encontrar uma solução alternativa; 

 

- Durante o ano letivo mantivemos reuniões regulares com o Diretor da Escola; 

- Colaboramos com os Representantes dos Pais no CG na elaboração de propostas de 

alteração ao Regulamento Interno da Escola; 

- Colaboramos com os Encarregados de Educação de duas turmas do 10ºano, a pedido 

destes, para encontrar uma solução para os problemas na disciplina de Físico-Química A 

(FQ); 

- Colaboramos com os Encarregados de Educação da turma 8º3, a pedido destes, para 

tentar resolver problemas relativamente a vários problemas da turma, quer resultantes 

das alterações da professora de FQ, quer de outras disciplinas, nomeadamente o caso 

da disciplina de Geografia em que os alunos estiveram sem aulas todo o 3º trimestre e 

não tiveram a nota do período;  

- Realizou-se na escola a primeira ação de formação “Lado a lado: Educação e Disciplina” 

sobre a temática da "indisciplina" dirigida a professores. Foi orientada pela Profª Teresa 

Pessoa da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e organizada pelo Centro de 

Formação - CFAE Minerva (Dr. José Marques). Esta formação foi acreditada pelo 

Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua e resultou duma iniciativa da 

nossa Associação que teve a adesão dos outros intervenientes; 

- Após a renúncia do Presidente da APEEJF, na reunião da Associação do dia 19 de 

Fevereiro, a Catherine Bottlaender assumiu a presidência da Associação até a nova 

Assembleia Geral; 

- No dia 25 de Abril, na mostra sobre Educação do Conselho de Coimbra, realizada pela 

Câmara Municipal, interpelamos o Sr. Presidente da CMC, aquando da sua visita ao 

“stand” da escola, sobre o nosso convite para uma sua visita à Escola José Falcão e sobre 

o acordo feito com o anterior executivo para a reparação do piso do ginásio, por 

compensação da utilização das instalações da Escola pela CMC aquando das obras na 

escola de Montes Claros (1º ciclo); 
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- A APEEJF esteve presente na iniciativa da Escola: “Eu sou Charlie”; 

- Promovemos uma reunião com a Professora de Ensino Especial para nos inteirarmos da 

situação existente na escola e de eventuais dificuldades;  

- A APEEJF esteve presente num evento cultural no âmbito “Ler+Mar”, no dia 4 de Junho, 

evento que envolveu alunos de turmas do Ensino Básico como do Secundário. 

- A APEEJF esteve presente na Feira de Orientação vocacional que teve lugar no dia 26 de 

Maio de 2015; 

- Também estivemos presentes no evento “O 3º Grande Prémio José Falcão” no dia 5 de 

Junho de 2015, onde se estabelecemos contactos com o Professor Dr. Paulo Francisco 

para realizações a efetuar no ano letivo seguinte; 

- Em setembro tivemos uma reunião / entrevista com professoras  do Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sobre a escola e o ensino, no âmbito dum 

trabalho pedido pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
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