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Tomada de posse 

Realizou-se no passado dia 11 de Novembro de 2011 a tomada 
de posse dos órgãos sociais da Associação de Pais da Escola 
Secundaria do Padrão da Légua para 2011/2012. 
 
Esta cerimónia teve a presença de ilustres convidados , sendo de 
destacar a presença da Diretora da Escola , a Dra. Isabel Morgado 
e o presidente da CONFAP , o Dr. Albino Almeida. 
 
Aos novos membros que tomaram posse queríamos desejar 
votos de bom trabalho e aos que nos deixaram , agradecer o 
esforço tido durante a sua permanência. 

 
A direcção 

Informação Padrão 
Associação de Pais da Escola Secundária do Padrão da Légua 

Membros da Associação 

Em baixo : 
Manuel Aguiar e Manuela Barros 

 
De pé ( da esquerda para a direita): 

Pedro Ferraz, Antonio Macedo,  
Elisa Alves, Maria João,  

Antonio Alvaro, Sandra Ribeiro,  
Jorge Rodrigues, Firmino Luz e  

Paulo Marques. 

Plano de atividades do ano letivo 2011/2012 

A Associação de Pais da Escola Secundária do Padrão da Légua, tem 
por objectivo efectuar as seguintes actividades durante este ano 
lectivo: 

- Impulsionar de forma regular a actividade da aprendizagem e de 
concursos de Xadrez em interligação com a Direcção da Escola; 

- Efectuar um concurso de curtas-metragens cinematográficas com 
os alunos da Escola; 

- Promover em conjunto com a equipa da Biblioteca Escolar a aber-
tura à noite de forma regular, aos encarregados de educação da 
Biblioteca da Escola, promovendo o convívio entre pais, professores 
e alunos; 

- Realizar um concurso literário aberto a todo a comunidade escolar 
(pais, alunos, professores e corpo não docente); 

- Dentro das possibilidades das organizações envolvidas e externas 
à Escola, procurar repetir as iniciativas de outros anos de fazer um 
Baptismo de Vela e também um Baptismo em Actividade de Mergu-
lho. 

- Conforme o ano transato procuraremos manter a atividade do 
Jornal da Escola pelo menos um por trimestre; 

- Também de acordo com a disponibilidade das organizações exter-
nas envolvidas e de acordo com as condições possíveis, procurare-
mos efetuar um passeio em BTT; 

A Direcção  

Venha , participe , dê o seu contributo ! 



Cantina da nossa Escola 

É com satisfação que a Associação de Pais verifica que a Cantina da Escola melhorou o seu serviço e tem aumentado 

o seu número de utilizadores. 

A qualidade estará ainda longe do que foi no passado, quando era a própria Escola a gerir a Cantina e estará tam-

bém longe do que todos desejávamos, mas os problemas principais estão a ser ultrapassados. 

Se por acaso o seu filho(a) é dos que deixou de usar a Cantina devido aos problemas do passado ano lectivo, está na 

hora de voltar a usá-la e se necessário façam chegar os Vossos comentários. 

Claro que há ainda alunos(as) que reclamam da comida da cantina, ou porque o prato não lhes agrada, ou porque a 

apresentação não é a mais apetecível ou porque simplesmente querem dizer não, (em casa também nos acontece 

muito). 

Devem contudo verificar se os Vossos filhos fazem verdadeiro uso da Cantina pois nós apercebemo-nos que muitos 

se os deixassem apenas marcavam o cartão em como estiveram na cantina e saíam sem sequer pegar no tabuleiro 

da comida, contudo há ainda muitos(as), que continuam a usar o tabuleiro, mas praticamente a não comer nada do 

que a cantina oferecem, em suma enganam os pais consumindo o cartão e vão depois alimentar-se de algo no Bar 

da Escola ou no Pingo Doce ao lado da Escola, esta situação está a ser e bem controlado  pelos funcionários da Esco-

la e é do conhecimento da Direcção da Escola e também da Associação de pais 

Pais estejam atentos.     
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      Dicas em tempo de crise — Poupança no IRS 
 

Atenção a todos os pais e encarregados de educação, podem solicitar na Secretária uma declaração da Escola de 

todos os custos que estes tiveram ao longo do ano civil de 2011 para poderem deduzir como despesas de educação 

em sede de IRS, estas despesas vão desde o material escolar às despesas com refeições na Cantina. 

Padroense Futebol Clube—90º Aniversário 

 
Sendo um clube onde alguns alunos da ESPL fazem o seu desporto , deixamos aqui alguns dados relevantes. 

 

O Padroense Futebol Clube foi fundado no ano de 1922.  
O primeiro campo do Padroense F. C. foi na “saibreira” passando depois para o “campo vadio” (onde hoje fica a Escola Secun-
dária), para finalmente ir para o Monte da Mina, junto aos terrenos onde hoje está a Igreja do Padrão da Légua. 
Em 1998 transfere todos os serviços para o Estádio do Clube, onde ainda  hoje permanece. 
O futebol é a única modalidade que se manteve ininterruptamente em actividade, tendo conseguido ao longo de todos estes 
anos alguns títulos. 
O primeiro registou-se no ano de 2003/2004 com a obtenção do segundo lugar no campeonato distrital da divisão de honra da 
Associação de Futebol do Porto, que deu acesso ao Campeonato Nacional da 3.ª Divisão. É também na época 2004/2005 que o 
Padroense volta a participar na Taça de Portugal. Em 2008/2009 sobe à 2ª divisão nacional, sagrando-se campeão na época de 
2010/2011, na zona centro. Como curiosidade refira-se que este título foi conseguido no último minuto do último jogo da épo-
ca. 
Entre 2004 e 2005 concluiu-se o campo sintético o que permitiu o desenvolvimento do futebol jovem e a posterior criação da 
Academia de Futebol, sendo esta atualmente uma das maiores da zona norte, com cerca de 400 atletas. Na presente tempora-
da todos os escalões se encontram em competições oficiais, onde nalguns casos disputam a liderança. 
A secção de Andebol foi criada em 1955 com a modalidade de onze. Mantendo-se ainda hoje em actividade, conseguiu nas últi-
mas décadas alguns títulos regionais. 
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XADREZ NA ESCOLA  
 
A Associação de Pais pretende por em prática na Escola a possibilidade do ensino do Xadrez e da prática regular do 
mesmo entre os alunos da Escola e até entre pais. 

Deste modo, caso esteja pronto por um lado a dar o seu apoio a esta iniciativa convidamo-lo a estar connosco no 
próximo dia 14 de Março pelas 21h30 na Biblioteca da escola para estabelecermos um plano de trabalho. 

Por outro lado caso esteja interessado só em participar num convívio de pais e na prática do Xadrez inscreva-se 
para tal através do email da Associação de pais apesplegua@gmail.com 

A intenção é contribuir para que a Escola institua o Xadrez como uma actividade não só de tempos livres dos alu-
nos, mas seja parte integrante da formação dos alunos da Escola, contribuindo para melhorar e desenvolver nos 
mesmos, as seguintes competências: 

a. A atenção e a concentração; 
b. O julgamento e o planeamento; 
c. A imaginação e a antecipação; 
d. A memória; 
e. A vontade de vencer, a paciência e o autodomínio; 
f. O espírito de decisão e a coragem; 
g. A lógica matemática, o raciocínio analítico e sintético; 
h. A criatividade; 
i. A inteligência; 
j. A organização metódica do estudo e o interesse pelas línguas estrangeiras. 

TEATRO NA ESCOLA 

 A equipa do Projecto de Educação Sexual da Escola, convidou os 

pais a assistir a um espetáculo de teatro intitulado “SEXO E PAZ”. 

Este, teve lugar no auditório da Escola EB 2-3 de Matosinhos, numa 

sala cheia de pais e alunos que  assistiram a uma notável peça de 

teatro. 

O tema do “sexo” foi à gargalhada tratado de uma forma muita 

séria. Alunos, pais e professores tiveram a oportunidade de se 

divertirem e ,simultaneamente, refletirem acerca  de um conjunto 

de situações que frequentemente surgem no quotidiano de todos 

nós. Acabando por nos desafiar relativamente à forma como educa-

mos e lidamos com o crescimento dos nossos filhos. 

Este serão terminou com um pequeno debate entre os presentes e 

algumas individualidades do ramo da saúde, demonstrando o quão 

importante são estas dinâmicas. 

COMUNIDADE DE LEITORES 

A equipa da Biblioteca da Escola, iniciou no 

passado dia 26 pelas 18h45 a primeira sessão 

da Comunidade de leitores, aberta a todos, 

pais, avós, tios, filhos, filhas, alunos, ex-

alunos, etc que gostem de livros, queiram 

participar numa leitura em grupo, refletir e 

debater os livros lidos, etc. 

Esta Comunidade está aberta a novos partici-

pantes e irá realizar-se na última 5ª feira de 

cada mês entre as 18h45 e as 19h45. 

Participe e traga um amigo também 

Bolo de Bolacha 
Ingredientes:  
- 2 embalagens de bolacha Maria 
- 4 gemas de ovo 
- 125 gramas de manteiga 
- 250 gramas de açúcar 
- 1 caneca de café muito forte 
- coco ralado 
- bolacha Maria ralada 

Preparação: 
1 – Bater as gemas, o açúcar e a manteiga muito bem até a mistura ficar cremosa. 
2 – Fazer café forte e passar as bolachas, uma a uma pelo café, não muito quente, e deixar 
arrefecer. 
3 – Coloca uma primeira camada de bolachas num prato, como por exemplo em forma de 
flor, e depois barra-se com o creme. 
4 – Depois volta-se a colocar outra camada de bolachas embebidas em café e depois o 
creme, e assim sucessivamente. 
5 – Por fim barra-se o bolo por fora e polvilha-se com o coco ralado e bolacha ralada. 

BOM APETITE !!!!! 

mailto:apesplegua@gmail.com
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A ESPL, desafios e futuro 

       A Escola Secundária do Padrão da Légua inicia agora um novo ciclo histórico. Foi 
aprovado um novo Projecto Educativo do qual emerge claramente a missão da Escola: 
“Educar para o Futuro” e “Educar para a Cidadania Global”. Paralelamente, as trans-
formações que estão a ser efectuadas nos espaços físicos no âmbito da requalificação 
dos edifícios parecem corroborar a preparação para o futuro. Um novo edifício, 
moderno, eficiente, confortável, preparado para oferecer aos alunos espaços propi-
ciadores de aprendizagem, vai surgir e marcar fortemente esta zona limítrofe de 
várias freguesias. Neste âmbito, e dadas as circunstâncias. parece oportuno relembrar 
através de uma breve resenha histórica alguns traços de identidade mais marcantes 
desta instituição de ensino público:  
  “A Escola Secundária do Padrão da Légua foi criada, em termos legais, a 20 de 
Setembro de 1978, embora a falta de instalações tenha sido responsável pelo adiar do 

seu funcionamento para o ano lectivo de 1979/80. Assim, por Despacho do Secretário de Estado do Ensino Básico e 
Secundário, de 27 de Junho de 1979, foi autorizado o funcionamento provisório da Escola no Palacete de Trevões, 
um anexo do Liceu de Matosinhos. O actual edifício da Escola Secundária do Padrão da Légua sito na Rua dos Fogue-
teiros, no Padrão da Légua, entrou em funcionamento a 14 de Novembro de 1981. Sempre exerceu a sua acção edu-
cativa no âmbito dos graus de ensino equivalentes aos actuais terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário. 
Até ao ano lectivo de 1986/1987 ministrou, igualmente, ensino nocturno. A orientação educativa que firma a tradi-
ção da Escola traduz-se no facto de, até ao ano lectivo de 2005/2006, esta instituição ter integrado, quase exclusiva-
mente, cursos da via de prosseguimento de estudos, com marcado predomínio dos cursos da área das ciências. Foi 
uma constante nesta instituição a dificuldade em implementar cursos de via profissionalizante. No entanto, a partir 
do ano lectivo de 2006/2007, ano em que a Escola ministrou o Curso Profissional de Técnico de Óptica Ocular e o 
Curso de Educação e Formação de Administração (Tipo 3), verificou-se uma expansão de cursos da via profissionali-
zante, respondendo ao aumento da procura e às características do mercado de trabalho da área envolvente.” (PEE-
ESPL, 2010) 

 Actualmente a escola possui uma diversificada oferta educativa: ensino básico, secundário, cursos profissio-
nais e cursos de educação e formação. Aposta num ensino de qualidade, no sucesso pessoal e profissional, estabele-
cendo parcerias com empresas, instituições do ensino superior e escolas profissionais no âmbito de intervenções 
associadas a projectos e a implementação de cursos da via profissionalizante, num espírito de formação integral e 
integrada dos jovens cidadãos. É uma escola dinâmica e proactiva, oferece um variadíssimo leque de projectos e de 
actividade de enriquecimento curricular. Promove a individualidade construindo assim uma escola mais humanista 
e equitativa. 

 É nesta dualidade, entre o passado e o futuro, que construímos a escola do presente, preparando toda a 
comunidade escolar para a assumpção do futuro agrupamento. Aceitamos desafios com entusiasmo mas alicerça-
mos a sua implementação. Precisamos de nos manter unidos, professores, alunos, antigos alunos, funcionários, 
pais, encarregados de educação, autarquia e comunidade em geral no sentido de preservarmos a nossa identidade 
profundamente marcada por valores de cidadania, pela pluralidade e inclusão, pelo clima de tranquilidade e segu-
rança e pela qualidade de ensino que ministramos.  
 Em jeito de conclusão, faço votos para que a nova e belíssima Escola do Futuro mantenha o mesmo clima de 
afecto e de bem estar, que os alunos tanto apreciam, que a caracteriza e torna esta escola com uma identidade pró-
pria e inesquecível a todos quantos por cá passam! 

Isabel Morgado 
(Directora da ESPL) 

CONTACTOS ASSOCIAÇÂO DE PAIS 

 

 

 

 

 

Telemóvel  : 960 221 246  
Sitio Internet  : http://apespal.wordpress.com/  
Endereço Eletrónico : apesplegua@gmail.com 


