
 

                                                               1 
ASSEMBLEIA GERAL DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – 11 DE OUTUBRO DE 2019 

 

ATA n.º 1/2019-20 

 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma 
horas, realizou-se, no Auditório da Escola Secundária José Falcão, sob a 
presidência de Luís Miguel Figueiredo Nunes, a Assembleia Geral de pais e 
encarregados de Educação da Escola Secundária José Falcão (APEEESJF), a 
qual foi convocada em 16 de setembro de 2019, para dar cumprimento à 
seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral Anterior;  

Ponto dois: Apresentação do Relatório de Atividades do ano 2018/2019;  

Ponto três: Eleição dos Corpos Diretivos desta Associação para o ano letivo 
2019/2020;  

Ponto quatro: Eleição dos Representantes dos pais no Conselho Geral da 
Escola.  

Não se tendo verificado, na hora de início da reunião, a presença de um 
número de Pais e Encarregados de Educação que permitisse constituir o 
quórum da Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação, em 
conformidade com os estatutos da Associação (n.º 9 do Art.º 5.º),  o 
presidente da Mesa deu início aos trabalhos às 21h30m, passados 30 minutos 
da hora marcada, com os elementos presentes. 

Não estando presentes, à hora de início dos trabalhos, secretários da Mesa 
da Assembleia Geral, o presidente da Mesa delegou esta função em Maria 
Alberto Curado, tendo esta aceitado.  

Estavam presentes inicialmente 60 Pais e Encarregados de Educação, tendo 
alguns abandonado a sala no decorrer dos trabalhos.  

O presidente da Mesa informou que pretendia deixar uma mensagem de 
louvor e agradecimento à presidente da direção cessante, Marta 
Mascarenhas, antes do início da ordem de trabalhos, o que foi feito, em nome 
pessoal e de todos o que com ela trabalharam nas sucessivas direções. Foi 
salientada a dificuldade que caracterizou esses três anos, mas, em 
simultâneo, que deles decorreu grande enriquecimento para todos os pais e 
mães que abdicaram, em muitos momentos, do conforto da sua vida pessoal 
para se dedicarem à escola dos seus filhos. Acrescentou, ainda que, não 
sendo uma escola fácil para se pertencer a uma associação de pais, pois os 
constrangimentos são de vária ordem, a Marta Mascarenhas, com grande 
sacrifício pessoal, lutou contra os obstáculos encontrados e conseguiu 
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conquistas concretas em prol dos alunos, concluindo que terá todas as razões 
para estar orgulhosa do trabalho desenvolvido.  

Igualmente antes do início da ordem de trabalhos, o presidente da Mesa 
informou que três representantes dos pais e encarregados de educação (Ana 
Cruz, Cristina da Nova e João Rosendo) tinham solicitado, em tempo útil, a 
inclusão de um ponto na ordem de trabalhos, designado “Informações / 
Outros Assuntos”. O presidente da Mesa disse que considerava oportuna a 
inclusão desse ponto no final da ordem de trabalhos, uma vez que que as 
eleições dos Corpos Diretivos e dos Representantes dos pais no Conselho 
Geral da Escola seriam os assuntos mais prementes, e deixou essa decisão à 
consideração da Assembleia, que concordou, na sua maioria, com o 
presidente da reunião. 

Um dos Representantes dos pais no Conselho Geral da Escola, João Rosendo, 
solicitou a palavra, informando que os mesmos três Representantes tinham 
solicitado ao Presidente da Mesa o adiamento desta Assembleia Geral, dado 
que, no seu entender, terá ocorrido um atraso na divulgação da convocatória 
aos Pais e Encarregados de Educação, o que terá impossibilitado a presença 
de muitos associados. Esse envio, de acordo com esses Representantes, terá 
acontecido apenas no período de 48 horas antes, através de esforços da 
direção da Escola. Além disso, considerou estranho que as mensagens de 
correio eletrónico tivessem chegado apenas a alguns pais, o que indiciaria 
seletividade na escolha dos destinatários. No seu entender, estas situações 
pareciam demonstrar que não havia interesse do presidente da Mesa em 
divulgar convenientemente esta Assembleia. Esta intervenção foi reiterada 
por Ana Cruz e Cristina da Nova, assim como por outros pais e encarregados 
de educação presentes. Contudo, foi uma insinuação claramente declinada 
pelo Presidente da Mesa. 

O senhor João Rosendo interpelou ainda o Presidente da Mesa relativamente 
à importância de assuntos tratados no Conselho Geral do ano letivo transato, 
que inclusivamente levaram a uma situação inédita no país, a destituição de 
um diretor de uma escola. Disse que solicitou reiteradamente à Direção da 
APEEESJF uma Assembleia Geral extraordinária, de forma a informar todos 
os contornos do que se passava, mas cuja realização nunca foi autorizada. 
Disse ainda que esse era, no seu entender, um assunto de importância tão 
elevada que, por si só, justificava que esta Assembleia Geral tivesse sido 
adiada, de forma a possibilitar a presença de mais pais.  

O presidente da Mesa tomou a palavra, explicando que a convocatória seguiu 
os moldes habituais das convocatórias das Assembleias Gerais da APEEESJF. 
Designadamente, a 17 de setembro foi afixada no átrio da Escola, foi 
publicada no site da APEEESJF, foi publicada na página de Facebook da 
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APEEESJF e foi enviada por correio eletrónico para a base de dados de 
contactos dos pais e encarregados de educação constante da APEEESJF. 
Continuando, o presidente da Mesa explicou que, pese embora todos os 
esforços nesse sentido, a base de dados não está 100 por cento completa, 
além de que acontece igualmente o envio não chegar a todos os pais, por 
razões que lhe são alheias. Quando verificou que essa situação tinha 
acontecido, a Direção da APEEESJF e o presidente da Mesa solicitaram à 
Direção da Escola um reforço desse envio, através dos meios da própria 
Escola, o que foi feito. 

Relativamente ao pedido de Assembleia Geral extraordinária, feito à Direção 
da APEEESJF, o presidente da Mesa lembrou que, estatutariamente, pode ser 
convocada uma Assembleia Geral extraordinária, desde que tal seja requerido 
à Mesa por um número igual ou superior a vinte associados, e que essa 
requisição nunca foi feita. 

Após esta explanação, gerou-se um impasse, com sucessivas intervenções 
de pais e encarregados de educação presentes, alguns defendendo o 
adiamento da AG, outros considerando que todos os pressupostos para a sua 
realização estavam cumpridos.  

Um dos presentes declarou que nem todos os pais/encarregados de educação 
usavam as redes sociais e que, por esse motivo, recorrer a elas não era uma 
forma válida de convocar a Assembleia. Outra dos presentes solicitou a 
palavra e explicou que, como mãe preocupada com o percurso do seu 
educando, procurou informações acerca da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação nos meios utilizados hoje em dia, ou seja, a página 
web, onde encontrou a referida convocatória, pelo que considerava que a 
forma como estava a decorrer a Assembleia Geral, com as constantes 
interrupções, contestações e tom, era um desrespeito por todos os presentes, 
e que, por esse motivo, se devia dar continuidade à Assembleia. Outro dos 
presentes disse ainda que esta Assembleia Geral estava a ser mais 
participada que as anteriores, pelo que deveria continuar. 

Um dos pais recordou que, estatutariamente, deveria ser deixada à 
consideração do Presidente da Mesa da AG reconhecer se existiam ou não 
condições para a realização da mesma, sob pena dos atos serem impugnados. 

O Presidente da Mesa da AG declarou que considerava estarem reunidas as 
condições para que a AG tivesse lugar, sendo que poderia ser posteriormente 
impugnada caso os interessados assim o entendessem, tendo por isso dado 
início à ordem de trabalhos.  
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Cumprindo o ponto um, procedeu-se à leitura e aprovação da ata da 
Assembleia Geral anterior, realizada em 17 de outubro de 2018, a qual foi 
aprovada por maioria.  

Em seguida, no ponto dois da ordem de trabalhos, procedeu-se à leitura do 
relatório de atividades da APEE, que foi igualmente aprovado por maioria. Foi 
ainda apresentado o relatório de contas que teve parecer favorável dos 
presentes.  

Relativamente ao terceiro ponto da agenda, Eleição dos Corpos Diretivos 
desta Associação para o ano letivo 2019/2020, o Presidente da Mesa da AG 
informou os presentes que apenas tinha recebido uma lista candidata aos 
órgãos sociais da APEEESJF, e que esta tinha sido designada com a letra A. 
Solicitou, em seguida, à presidente da Lista, a senhora Luísa Cortes, que 
procedesse à apresentação dos elementos da lista e do seu Programa de 
Atividade, o que foi feito.  

O presidente da Mesa, dirigindo-se à Assembleia avançou com a possibilidade 
de serem colocadas questões à presidente da Lista A. O senhor João Rosendo 
questionou-a acerca da necessidade de haver preocupação em relação à 
qualidade pedagógica em sala de aula, sugerindo, a título de exemplo, 
inquéritos, uma vez que considerava que não havia qualquer supervisão 
nesse âmbito e que é um tema que não estaria presente no Programa de 
Atividade.  A presidente da Lista A respondeu que essa é uma questão 
importante para esta lista, tendo referido que um dos objetivos do seu 
programa diz respeito à  implementação dos DL 54/2018 e 55/2018; foi ainda 
referido que, no ano transato, a Associação de Pais fez um estudo dos 
resultados do 1.º período, procurando identificar os pontos fracos para 
posterior superação, que apresentou ao Diretor, tendo igualmente proposto 
uma reflexão sobre os critérios de avaliação em vigor.  Outro pai questionou 
a presidente da Lista A sobre se esta teria conhecimento de uma situação que 
se verifica na organização de viagens de finalistas, em que os alunos são 
incentivados a ingerir bebidas alcoólicas, tendo a presidente da Lista A 
expressado as considerações que julgou convenientes. 

Procedeu-se então à votação, tendo sido apurados os seguintes resultados: 
número total de votantes: 59 (cinquenta e nove); votos na lista A: 42 
(quarenta e dois); votos em branco: 12 (doze); votos nulos: 2 (dois); 
abstenções: 3 (três).  

Passou-se, então, ao quarto ponto da ordem de trabalhos, a Eleição dos 
Representantes dos pais no Conselho Geral da Escola. O Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral informou que apenas deu entrada uma lista candidata, 
que designou de Lista A, tendo dado a palavra à senhora Maria Alberto 
Curado, em nome dos candidatos. Esta apresentou os candidatos ao Conselho 
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Geral e, em traços gerais, os objetivos a que os elementos se propunham, 
bem como os compromissos que os elementos da lista assumiam perante 
todos: o de efetivamente serem representantes dos Pais e EE, considerando 
que o facto de pertencerem, na sua maioria, à Associação de Pais, agilizaria 
essa comunicação; o compromisso de preparar consistente e profundamente 
todas as reuniões, lendo toda a documentação relativa às ordens de 
trabalhos, para poderem participar com propriedade nas questões a discutir 
e poderem igualmente tomar as decisões em consciência. 

Nesse ponto, o senhor João Rosendo voltou a sublinhar a importância de 
assuntos tratados no Conselho Geral do ano letivo transato. E acrescentou 
que, à semelhança de Assembleias Gerais anteriores, deveriam ter sido 
convocados para esta Assembleia Geral os representantes dos pais no 
Conselho Geral, com o objetivo de darem conta da sua atuação naquele órgão 
da Escola. 

O presidente da Mesa e a senhora Maria Alberto Curado, pertencente também 
à lista cessante da Associação de Pais, prestaram os esclarecimentos devidos, 
tendo destacado, como principal motivo para a recusa em convocar uma 
Assembleia Geral extraordinária, o caráter sigiloso dos assuntos em causa, 
avançado na altura pelos Representantes do Pais e EE no Conselho Geral, no 
que ao processo de destituição do Diretor dizia respeito.  

Procedeu-se em seguida à votação, tendo sido apurados os seguintes 
resultados: número total de votantes: 57 (cinquenta e sete); votos na lista 
A: 37 (trinta e sete); votos em branco: 15 (quinze); votos nulos: 2 (dois); 
Abstenções: 3 (três).  

Servirá esta mesma ata para efeitos de tomada de posse de todos os órgãos 
eleitos da Lista A, em anexo, assim como dos Pais e EE eleitos com 
representantes no CG, cuja Lista A se anexa igualmente a esta ata. 

O presidente da Mesa perguntou então se alguém queria colocar alguma 
questão, ao abrigo do ponto suplementar da ordem de trabalhos, 
“informações / outros assuntos”, não tenho nenhum pai demonstrado essa 
intenção. 

Após o encerramento da reunião, a senhora Ana Cruz solicitou à Mesa que se 
registasse em ata que tinha optado por abster-se nas duas votações, por 
discordar da forma como a Assembleia Geral tinha sido convocada, uma vez 
que a convocatória lhe chegara por correio eletrónico com apenas dois dias 
de antecedência. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da Assembleia 
Geral, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai 
ser assinada nos termos da lei.  
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Coimbra, 12 de outubro de 2019 



Lista APEE da Escola Secundária José Falcão 
Ano Letivo 2019 - 2020

ASSEMBLEIA GERAL ANO DOS EDUCANDOS 

Rui Pires 7.º e 12.º

Alexandra Beirão Mendes 12.º 

Maria João Campos 9.º

CONSELHO FISCAL 

Hélder Pinho 7.º

Maria José Cortesão 10.º 

Teresa Melo 12.º 

DIREÇÃO 

Luísa Cortes (Presidente) 8.º e 12.º

Maria Alberto Curado (Vice-Presidente) 11.º

Manuela Cadete (Tesoureira) 10.º 

Maria Rolo (Secretária) 10.º 

Teresa Reis (Vogal) 10.º 

Cristina Carvalho (Vogal) 10.º 

Joana Oliveira (Vogal) 11.º

Alexandrina Mendes (Vogal) 10.º

Rui Cotão (Vogal) 11.º

Mafalda Folhadela (Vogal) 9.º

Teresa Cruz Rosete 11.º

Luís Miguel Nunes  (Vogal) 10.º

Rui Prata (Vogal) 8.º



Lista candidata aos Representantes dos Pais/EE  
no Conselho Geral da Escola Secundária José Falcão  

 
Biénio 2019 – 2021 

 
PAIS e EE  ANO DOS EDUCANDOS 

Elementos efetivos 

Maria Alberto Curado 11.º 

Cristina Carvalho 10.º 

Maria Rolo 10.º 

Rui Pires 7.º /12.º 

Elementos suplentes 

Rui Prata 8.º 

Teresa Reis 10.º 

Maria João Campos 9.º 

Luísa Gomes 7.º /12.º 
 

 




