
FAÇA-SE SÓCIO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA 

ESCOLA DO SEU FILHO 

A Associação de Pais da Escola Secundária do Padrão da Légua, 

existe e tem como objectivos para além de assegurar a repre-

sentação dos pais nos Órgãos da Escola, promover a participa-

ção dos pais nas actividades e no dia-a-dia da Escola. 

Julgo importante que todos procurem associar-se a ela para 

desta forma dar sustentação e força a esses objectivos. 

A Escola dos nossos filhos é juntamente com os valores e a edu-

cação que cada um de nós procura transmitir em casa e em 

família o veículo mais importante na formação e crescimento 

sadio dos nossos filhos. 

A Associação de Pais pode e deve ser um pólo desse desenvol-

vimento e dessa participação, mas para tal é preciso antes do 

mais que os pais se revejam e participem nela. 

Tornando-se sócio (mínimo 5 EUR anuais) está a contribuir para 

criar novas e melhores condições de participação dos pais na 

vida académica e também está a tornar-se membro de pleno 

direito (com direito a escolher e a ser escolhido) podendo tam-

bém desta forma influenciar tomada de decisões. 

Os próximos tempos, com as obras da Escola a chegarem, tra-

rão com toda a certeza novas oportunidades e necessidades de 

decisão que lhe cabem também a si, POR SI E PELOS SEUS 

FILHOS NÃO SE EXCLUA, junte-se à organização de pais da Esco-

la dos seus filhos e junte a sua voz ao ECO dos que já lá estão. 

Pode contactar a Associação pessoalmente todas as 3ªs quartas 

feiras de cada mês na Escola a partir das 21h30, estaremos lá 

para conversar, ouvir e aconselhar. 

Também pode contactar a Associação por email para: 

apesplegua@gmail.com 

Torne-se sócio destaque a ficha de inscrição que colocamos 

neste jornal (ou fotocopie-a) e entregue na Escola ao cuidado 

da Associação de Pais. 

 

 

Manuel Aguiar 
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TOMADA DE POSSE DOS ORGÃOS 

SOCIAIS DA ASS. PAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou-se no passado dia 27-10-2010 , a toma-

da de posse dos órgãos sociais da Associação de 

Pais da Escola Secundaria do Padrão da Légua, 

com a presença de ilustres convidados, como a 

Dra. Isabel Morgado e a Dra. Helena Moreira em 

representação da Escola e a Dra. Odete Barbosa 

em representação da DREN. 

Composição  dos orgãos sociais  da Associação de 

Pais : 

 Assembleia Geral  

Presidente   Maria José Rebelo  

Secretaria   Manuela Barros  

Vogal    Antonio Costa  

 Direcção  

Presidente   João Pedro Ferraz  

Vice-Presidente  Rui Telo  

Tesoureiro   Manuel Aguiar  

Secretária   Rosa Melo  

Vogal    Maria João  

Conselho Fiscal  

Presidente   Antonio Álvaro  

Secretário   Jorge Rodrigues  

Vogal    Paulo Biscaia  

 

Aos elementos que já não fazem parte, um espe-

cial agradecimento pelo empenho e aos novos 

elementos votos de muito sucesso. 

Antonio Álvaro 

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

mailto:apesplegua@gmail.com


ELEIÇÔES DA ASSOCIAÇÂO DE PAIS 

 

Realizou-se no passado dia 15 de Outubro de 2010 a Assembleia Eleitoral que elegeu os corpos sociais da Associa-

ção da Escola Secundária do Padrão da Légua. 

Infelizmente a participação dos pais foi muito baixa, apenas meia dúzia de pais além dos membros que estavam a 

ser escrutinados (e mesmo aqui com algumas falhas embora por motivos pessoais de última hora). 

De salientar que todos os presentes se tornaram sócios e os que já eram sócios fizeram o pagamento da sua quota 

anual. 

A participação na discussão dos presentes foi viva e interessante, foram efectuadas várias criticas à forma como foi 

efectuada a convocatória da Assembleia e como foi dado conhecimento aos pais. 

A Direcção da Associação tem como compromisso que as convocatórias sejam feitas a horas, colocadas na porta da 

Escola e entregues a cada director de turma para que este faça chegar via os seus alunos aos respectivos pais esta 

informação. 

Para além de qualquer melhoria que se possa introduzir neste sistema, este é o único modo que oferece garantias 

de que todos possam receber nas mesmas condições estas informações (tal qual como recebeu este Jornal). Não 

será justo e correcto que uns pais tenham acesso a uma informação privilegiada, via email por exemplo, enquanto 

outros continuam sujeitos ás falhas que este sistema de transmissão de informação possa ter e certamente tem. 

Sabemos bem que pelo meio muita informação se pode perder e não chegar ao seu destinatário, é um risco que 

temos de assumir para além de procurar disponibilizar na página Web da Associação uma mais rápida alteração das 

informações nela contida. 

Pode também visitar-nos em: 

http://apespal.wordpress.com 

Ficou acordado pela Direcção da Associação que haveria ao longo do ano lectivo reuniões com os pais de forma a 

auscultar necessidades, tomar nota de novas ideias e iniciativas a promover e informar os pais das actividades 

desenvolvidas. A primeira vai realizar-se já em 10 de Janeiro com os representantes dos pais de cada turma. Se é o 

seu caso por favor participe. 

Quanto a mim ficou bem patente o desejo de alguns pais de mais e diferentes iniciativas por parte da Associação, 

sem dúvida que concordo em absoluto com esse desejo, apenas temos de saber que todos nós temos as nossas 

profissões, actividades e famílias para além do pouco que se possa fazer quando se  está em funções na Associa-

ção de Pais, certamente que se faz tudo o que se julga poder, deve haver aqui também alguma reserva 

antes da critica, embora cada um esteja no seu direito de contestar o que julga menos certo. 

A disponibilidade de quem cá está, pode não ser suficiente para realizar e desenvolver o melhor trabalho, 

por isso devemos é JUNTAR AS MÃOS e os nossos esforços e procurar primeiro orientar o nosso descon-

tentamento para tornar possível aquilo que desejamos, ser PROACTIVO e não desmotivar o que as pes-

soas fazem com o seu esforço e dedicação. 

Não serve de nada inscrever-se de sócio como simpatizante sem indicar nome nem do encarregado de educação 

nem do aluno, se a ideia for, não posso contribuir com uma quota monetária mas estou disponível para algo, não há 

problema estaremos disponíveis para integrar todas as vontades, só precisamos de saber com quem contar. 

(Continua na pagina seguinte) 
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ELEIÇÔES DA ASSOCIAÇÂO DE PAIS 
(Continuação) 

Nestes tempos excepcionalmente difíceis a unidade face 

aos objectivos torna-se cada vez mais importante, os 

dirigentes eleitos são os mandatados para representar 

os pais, mas é a estes com a sua participação nos locais 

próprios que cabe moldar a actuação dos seus eleitos. 

Há muita actividade que é garantida pelos dirigentes da 

Associação de Pais (desde a Direcção, passando pela 

Mesa da Assembleia Geral até ao Conselho Fiscal) ao 

longo do ano que não é visível. 

A Associação participa em reuniões no Conselho Peda-

gógico e no Conselho Geral da Escola, em reuniões con-

celhias com o Núcleo das Associações de Pais (o que tem 

garantido para a Associação e para a Escola dividendos, 

dada a proximidade de decisões deste Núcleo com a 

Câmara Municipal de Matosinhos, com a DREN e outros 

organismos públicos. 

Bastará informar que este ano lectivo a Escola começou 

a sua actividade com uma grave insuficiência de pessoal 

não docente e graças ao trabalho invisível ainda no pri-

meiro mês de actividade lectiva foram garantidos um 

grupo de funcionários via Instituto de Emprego que 

estão a trabalhar em diversas áreas na Escola. 

Por fim, foi também comentado na Assembleia os pro-

blemas iniciais que existiram com o funcionamento defi-

ciente da cantina e que motivou uma resposta rápida e 

activa da Direcção da Associação, será contudo impor-

tante continuar a obter informações dos pais sobre o 

que contam os seus filhos acerca do funcionamento da 

Escola, desde a cantina, à secretaria a todos os serviços 

escolares. 

Dirija-se pois à sua Associação e contribua com as suas 

opiniões e ideias. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Aguiar 

LIVROS 

 

 

 

 

 

 

   A nossa escola é detentora de uma magnífica bibliote-

ca, recheada de inúmeras obras que poderão dar res-

postas a muitas das nossa perguntas e mesmo ocupar os 

nossos tempos de lazer. Mas associamos logo biblioteca 

a trabalho, o que nem sempre nos agrada. 

    Livros. Significado arrepiante para uns, terno para 

outros, repousante para alguns e, para poucos, os privi-

legiados, veículo de sonhos, viagens, mergulho em mun-

dos apenas imaginados. 

   Para quem, como eu, nasceu numa época em que PC, 

Internet, PlayStation e Wii eram pura ficção científica, os 

livros eram o outro lado das nossas vidas. Abrir e folhear 

um exemplar, maravilhando-nos com imagens de que 

outra forma não víamos, vivendo enredos aos quais não 

pertencíamos, seguindo caminhos que não conhecía-

mos, era um passaporte para a magia, à qual, de outra 

forma, não poderíamos aceder. 

    Hoje em dia podemos já ler um livro no computador, 

em frente ao ecrã que fascina meio mundo, e entristece-

me pensar num futuro em que o livro já não existirá. 

    Só a compensação de se pouparem as árvores me 

conforta, todavia, a leitura empobrece um pouco sem o 

toque do papel no dedos, sem o cheiro que se despren-

de das folhas, velhas de anos, falando-nos de tempos 

passados, deixando-nos na alma uma nostalgia de vidas 

que não vivemos. 

    Lamento aqueles que não gostam de saborear o tem-

po à sombra de um bom livro. E, parafraseando uma 

jornalista portuguesa, tenho a certeza de que, quem diz 

não gostar de ler, é porque nunca teve a sorte de ler o 

livro na altura certa. 

 

Manuela Barros 
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ACOMPANHAMENTO DOS NOSSO FILHOS    

 

    Ao longo dos anos de escolaridade dos meus filhos tenho verificado a crescente 

dificuldade que eles têm em gerir o seu tempo de estudo, em adquirir métodos de 

trabalho, em se adaptar a uma crescente necessidade de acompanharem a maté-

ria, passo a passo. O que no segundo ciclo lhes ficava gravado na memória só por 

estarem na aula, no terceiro ciclo já lhes pedia mais atenção durante o tempo lecti-

vo e, no secundário, confrontam-se com a urgência de estudarem em casa, pesqui-

sarem, fazerem revisões a matérias mais antigas. Tudo isto num debate permanen-

te com a televisão e o computador, que disputam o tempo de estudo e são muito mais atraentes. 

    Paralelamente a esta situação, fui acompanhando a da presença dos pais na escola e, ao contrário do que seria de 

esperar, dada a crescente dificuldade dos filhos, foi um decréscimo da comparência dos pais nas reuniões com os 

professores o que observei. De 24 no primeiro ciclo, passaram para 20 no segundo, chegando ao 12º ano com 3 ou 

4 pais nas ditas reuniões. Podemos dizer que não é nas reuniões que ajudamos os nossos filhos, mas talvez sejam 

um indicador da nossa conduta. Talvez tenhamos a tentação de atribuir aos nossos educandos um aumento de res-

ponsabilidade proporcional à idade, e acredito que isso seja verdade, mas também tenho a certeza de que um 

acompanhamento mais de perto das suas actividades, da sua evolução, e até do seu trabalho de casa, incute nos 

nossos estudantes uma maior segurança, um sentimento de que aquilo que fazem é importante, não só para eles 

como para nós, pais. 

    Não posso também deixar de pensar nos horários sobrecarregados, nos trabalhos duros e na crescente luta dos 

pais neste tempos que se complicam de dia para dia, mas três ou quatro idas à escola por ano e cinco minutos por 

dia para uma espreitadela nos cadernos, umas perguntas de “Como vai a matemática?”, “O que estás a dar em por-

tuguês?” ou “Não trazes nenhum recado na mochila?”, por certo não nos roubarão muito tempo de descanso e 

serão retribuídos no aproveitamento escolar dos nossos filhos. 

Manuela Barros 

CONTACTOS ASSOCIAÇÂO DE PAIS 

Telemóvel   : 960 221 246  

Sitio Internet   : http://apespal.wordpress.com/  

Endereço Electrónico : apesplegua@gmail.com 


