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Uma escola atuante, num tempo de exceção 

Lista candidata aos órgãos sociais da Associação de Pais e EE  

Entendemos a Escola Pública como uma comunidade necessariamente centrada nos alunos/cidadãos. A Escola 
Pública existe porque existem alunos (e não o contrário) e tem o seu sentido na preservação dos valores da 
universalidade do acesso e da equidade, de um ensino de qualidade para todos independentemente da sua 
proveniência social. O desenvolvimento formativo, vocacional, cultural e cívico de todos os alunos não pode 
deixar de constituir o objetivo central desta Escola. 

A Escola, e em particular esta nossa Escola, enquanto organização orientada para os alunos e focada no seu 
êxito, só pode, em respeito pelas suas antigas mas não velhas raízes, centrar todas as suas energias no êxito 
dos seus alunos, o que constituirá a sua condição de perenidade de tão antiga organização, como é o caso da 
Secundária José Falcão. 

Se em abstrato esta nossa preocupação sempre fez sentido, num ambiente de incerteza e mutação, tal como o 
que caracteriza a nossa contemporaneidade, estes princípios constituem um valor nuclear do processo de 
qualificação científica e técnica. Todavia, para além da necessidade inquestionável do domínio dos saberes 
fundamentais, hoje acresce a indispensabilidade dos saberes associados ao desenvolvimento de competências 
transversais, os quais, no contexto de descontinuidade histórica com que nos confrontamos, constituem 
condição crítica de viabilidade para um horizonte otimista sobre o futuro próximo.  

A cultura, o desporto, a ciência, as artes em geral e a motivação para a intervenção cívica, constituem 
territórios sobre os quais e a propósito dos quais, pode a integralidade do espaço da Escola apelar ao 
desenvolvimento das aludidas competências, que na impossibilidade de serem acolhidas no plano formal e 
curricular, têm que ser assumidas como preocupação central na vida da Escola como comunidade de interesses 
centrados na formação dos alunos.  

O património tangível, edifício e sua arquitetura, e intangível, história marcada pelo percurso da Escola, têm 
que constituir instrumentos identitários essenciais no processo de adesão dos alunos à sua Escola, enquanto 
entidade marcante e presente num momento único das suas vidas. 

 
Por estas razões tomamos a decisão de nos candidatarmos aos órgãos sociais da APEE e propomos: 

1. Participar e coadjuvar a direção da Escola no desenvolvimento do Projeto Educativo ainda em vigor;  
2. Acompanhar o cumprimento dos programas e regulamentos estabelecidos e resolver junto da (ou em 

conjunto com a) Direção eventuais problemas; 
3. Lançar a discussão das bases de orientação da revisão do próximo projeto educativo;  
4. Incentivar e contribuir para a elaboração de um Plano Estratégico, focado nas singularidades da escola, 

que a habilitem a competir pela diferença e valor do seu projeto educativo; 
5. Lançar iniciativas de aprofundamento das relações entre representantes de pais e EE e a APEE;  
6. Orientar a atuação da APEE no sentido de aprofundar o funcionamento harmonioso da organização 

escolar e na redução da natural conflituosidade característica de qualquer organização; 
7. Promover ações que envolvam a participação dos pais na vida e iniciativas da Escola; 
8. Realizar um ciclo de iniciativas tais como educação para a saúde, educação para a cidadania (palestras 

sobre funcionamento de instituições nacionais e europeias, temas emergentes na sociedade) e promoção 
do comportamento pró-social; 

9. Promover e desenvolver a representação e participação externa, nomeadamente no movimento 
associativo; 

10. Promover a realização de um estudo de avaliação da satisfação organizacional dirigido aos alunos e Pais e 
EE. 
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  Órgãos Sociais: 
 
 

Assembleia Geral 

Fernanda Maria Pais Ferreira 

Emília Telo André 

Isabel Sofia Rebelo 

Filipa Borges 

Joaquim Ramos de Carvalho 

 
 

Conselho Fiscal 

Claudino Ferreira 

António Manuel Sousa 

Luís Manuel Martins Fernandes 

 
 

Direção 

João Carlos Rosendo 

Catherine Bottlaender 

Ana Paula Camarneiro 

Cristina Nova 

Carlos Curto 

Cristina Costa 

Ana Baptista 

Catarina Cardoso 

Alexandra Rocha Gonçalves 

Horácio Antunes 

Alexandre Pereira 

Teresa Galla 

Teresa Santos Silva 

 
 

 

 

 

 

 

 


