
 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 

Escola Secundária José Falcão 

Coimbra 
 

 

josefalcao.apee@gmail.com  Pág. 1 de 1 
17-10-2016 

 

 

Lista candidata aos órgãos sociais da Associação de Pais e EE 

2016 -2017 

 

O Serviço Nacional de Educação, que integra as Escolas Públicas, tem na sua essência a função de 
preservar os valores da universalidade do acesso e da equidade, de um ensino de qualidade para 
todos independentemente da sua proveniência social.  

A inclusão dos alunos, na sua diversidade, e o seu desenvolvimento formativo, vocacional, cultural e 
cívico não pode deixar de constituir o objetivo central de qualquer Escola. Para além da necessidade 
do domínio dos saberes fundamentais, hoje, acresce a indispensabilidade dos saberes associados ao 
desenvolvimento de competências transversais. 

Os Pais e Encarregados de Educação fazem parte ativa da Comunidade Educativa, quer no espírito, 
quer na forma, sendo os ALUNOS, necessariamente, o centro e a única razão de ser da existência de 
qualquer Escola.  

A cultura, o desporto, a ciência, as artes em geral e a motivação para a intervenção cívica, a 
cidadania, são fatores determinantes na formação de cidadãos críticos, com capacidade de pensar, 
escolher e agir, que têm que ser assumidos. 

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

 

1. Representar os interesses gerais dos Pais e EE no tocante à vida da Escola; 

2. Empenhar-nos na defesa dos interesses dos Alunos; 

3. Garantir o direito dos Pais e EE em participar nas reuniões de trabalho e em todas as iniciativas 

desta Associação;  

4. Participar e colaborar com a Direção da Escola na aplicação e no desenvolvimento do Projeto 

Educativo;  

5. Incentivar e contribuir para a elaboração de um Plano Estratégico da Escola, focado nas suas 

singularidades, que a habilitem a competir pela diferença e valor do seu projeto educativo; 

6. Promover a participação dos Pais e EE na vida da Escola e iniciativas de aprofundamento das 

relações entre representantes de Pais e EE e a APEE; 

7. Realizar ações/palestras de temas contemporâneos, que envolvam alunos e Pais e EE, no seio da 

Escola; 

8. Colaborar ativamente com os/as representantes dos Pais e EE no Conselho Geral da Escola; 

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

 
 
 
Coimbra, 17 outubro 2016 


