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Súmula de atividades desenvolvidas pelos corpos gerentes da Apee ESJF 

Ano letivo 2015-2016 

 

 Reuniões regulares da Direção da Associação de Pais (alargada) com receção de pais e 

encarregados de educação; 

 Reuniões regulares com o Diretor da Escola; 

 Reunião com os Representantes dos Pais – 16/fev/2016. 

=========== 

 Atuação junto do Director da Escola no sentido de se encontrarem soluções para os problemas 

apresentados por Pais e Encarregados de Educação: 

o Problemas relacionados com inserção/acompanhamento de alunos com necessidades 

educativas especiais; 

o Instalações e equipamento – instalações de físico-química e laboratórios, em geral, 

ginásio e isolamento térmico/climatização, acessibilidades; 

o Refeitório e qualidade da alimentação; 

o Afixação e publicitação de decisões do Conselho Pedagógico e Conselho da Escola; 

o Aulas de apoio educativo – horários incompatíveis; 

o "DELF scolaire 2016" – cooperação com a Alliance Française; 

o Conflitos professor/aluno/pais – caso de alunos suspensos; 

o Atuação do GID – Gabinete de Intervenção Disciplinar; 

o Tratamento estatístico de pautas – avaliação de insucessos por turma específica; 
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o Provedor do aluno; 

o Desenvolvimento de parcerias – Universidade, serviços de saúde, Exploratório; 

o Atrasos nos pagamentos dos transportes nos cursos profissionais; 

o Aulas de Espanhol – falta de disponibilização; 

o Diplomas de mérito; 

 Participação ativa no lançamento do Gabinete de Qualidade e Avaliação da Escola e na 

elaboração do seu regimento; 

 Desenvolvimento, em parceria com o Gabinete de Qualidade, do inquérito dirigido aos Pais e 

Encarregados de Educação, no sentido de conhecer o seu grau de satisfação com a Escola e de 

poder contribuir para a sua melhoria; 

 Realização a pedido da Direção da Associação de uma sessão de esclarecimento, na Escola, sobre 

a realização das “provas de aferição” (8º ano) a Matemática e Português: 

o O que são as provas de aferição? 

o Para que servem e como é que os alunos as podem encarar? 

A sessão, realizada a nosso pedido, foi dirigida pela Dr.ª Regina Rocha, Presidente do Conselho 

Geral, com a presença do Diretor, das Professoras Coordenadoras das duas disciplinas e pelas 

Diretoras de Turma e teve a presença de muitos EE. 

 

Coimbra, 17 de Outubro de 2016 

 

António Manuel dos Santos Rodrigues 

 


