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Na sequência dos esforços empreendidos no ano letivo anterior, reiteramos o nosso 

compromisso na prossecução da defesa da Escola Pública e de um serviço educativo público de 

qualidade, que tem necessariamente de alicerçar-se no estabelecimento de sinergias entre os 

diversos agentes educativos. 

Nesse sentido, a proposta desta lista aos Corpos Sociais da APEE deverá ter como chave de 

leitura o Projeto Educativo da Escola e todos os objetivos nela inclusos terão como 

pressuposto a articulação com a Direção e demais órgãos da Escola, reconhecendo que apenas 

trabalhando em parceria se poderão defender os interesses daqueles que se constituem como 

finalidade última da atuação da APEE: os Alunos. 

Porque se reconhece que não basta garantir o acesso à Educação, mas é essencial assegurar 

condições de sucesso educativo, propõe-se esta Lista a atingir os seguintes objetivos: 

 

I – Articulação com outros organismos/instituições/comunidade 

• Reforçar a ligação entre a APEE e os Alunos, através da Associação de Estudantes. 

• Reativar a articulação com a Associação de Antigos Alunos da Escola Secundária José 

Falcão. 

• Continuar o estabelecimento de Parcerias com organizações de índole científica, cultu-

ral e artística da cidade, proporcionando o contacto com experiências diversas. 

 

II – Participação na vida escolar 

• Incentivar a participação dos Pais e EE na vida da Escola, reforçando a articulação com 

os Representantes e procurando obter respostas às suas preocupações. 
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• Colaborar com a Direção da Escola na aplicação e desenvolvimento do Projeto Educati-

vo.  

• Dinamizar, em conjunto com a Direção da Escola, iniciativas de enriquecimento 

curricular, cultural e artístico dos Alunos, bem como ações ou palestras sobre temas 

transversais. 

• Aprofundar a articulação com a Escola, no sentido da superação de algumas questões 

recorrentes nos últimos anos, nomeadamente relacionados com: 

o  A qualidade das refeições servidas no Refeitório e dos alimentos colocados 

nas máquinas de venda 

o A necessidade de assegurar um rácio satisfatório de assistentes técnicos. 

• Promover a realização de reuniões periódicas com os professores coordenadores das 

Disciplinas, por forma a tentar resolver problemas que se levantem e a procurar uni-

formizar os critérios de avaliação dentro das mesmas disciplinas. 

• Procurar dignificar os espaços do ensino profissional, contribuindo para a sua visibili-

dade na escola. 

• Desenvolver com a Direção da Escola um levantamento dos níveis de satisfação e ne-

cessidades de formação sentidas por Alunos, Professores e Funcionários.  

• Sugerir a abertura da porta principal da Escola como prática comum. 

• Colaborar no reenquadramento da Cerimónia de Atribuição dos Diplomas de Mérito. 

• Acompanhar a concretização do projeto que ganhou o concurso do orçamento partici-
pativo. 

• Garantir que a escola continua a melhorar as condições relativas ao material pedagógi-
co. 

• Incentivar a aquisição de material moderno e inovador no domínio das artes. 
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III – Outras iniciativas 

• Acompanhar todas as diligências relacionadas com as obras na Escola e reforçar a in-

tervenção no processo, em caso de necessidade. 

• Desenvolver ações que vão ao encontro de necessidades expressas, tais como: 

o Proporcionar acesso e formação na utilização de estratégias pedagógicas al-

ternativas, que permitam treinar a concentração e comportamento assertivo 

dos alunos (e.g. mindfulness). 

o Incentivar sessões de esclarecimento a pais e alunos sobre a continuidade de 

estudos, realização de exames e provas de aferição e demais pontos de inte-

resse expressados pelos próprios. 

• Promover iniciativas solidárias que envolvam Pais/EE e alunos. 

• Procurar organizar Campanhas Financeiras e de Angariação de apoios e patrocínios, 

por forma a: 

o Oferecer um sistema de som condigno à Escola; 

o Aumentar o número de bebedouros disponíveis na Escola; 

o Ponderar a viabilidade da criação de um fundo de apoio aos alunos 

carenciados, para efeitos de participação nas visitas de estudo. 

 

 

Coimbra, 16 de outubro de 2017 

 

Pela Lista A aos Corpos Sociais da APEE da Escola Secundária José Falcão, 

 

Marta Mascarenhas  


