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A ESPL, desafios e futuro 

       A Escola Secundária do Padrão da Légua inicia agora um novo ciclo históri-

co. 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 transformações que estão a ser efectuadas nos espaços físi-

cos 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 propiciadores 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 Fogueteiros, no Padrão da Légua, entrou em funcionamento a 14 de Novembro 
de 1981. Sempre exerceu a sua acção educativa 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 tradição da Escola traduz-se no facto de, até ao ano lectivo de 2005/2006, esta instituição ter integrado, quase 
exclusivamente, 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 profissionalizante, 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) 

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



Alunos da ESPL Vencedores - XXIX Olimpíadas Portuguesas da Matemática 2010/2011 
 

Realizou-se no passado dia 07 a 10 de Abril  na Escola Secundária Carlos Amarante - Braga , a final nacional das XXIX 

Olimpíadas Portuguesas da Matemática, tendo os alunos Bruno Carvalho (7ºE) e Francisco Andrade (8ºB) vencido a 

nível nacional , obtendo a medalha de ouro nas respectivas categorias. 

 

Medalhas de ouro categoria Júnior  ( 6º e 7º Anos ) 

 

Lista dos vencedores  

Medalhas de ouro categoria A  ( 8º e 9º Anos ) 

Lista dos vencedores  

Parabéns aos premiados 
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Alunos da ESPL Vencedores - Parlamento europeu de jovens 

A ESPL foi a grande vencedora da XXIV Sessão de Selecção Nacional 
do PEJ, que teve lugar em Évora durante os dias 29, 30 de Abril e 1 
de Maio. O mote da sessão, "Dare, build, dream", foi inteiramente 
vivido pelos 8 magníficos, que irão representar Portugal na 68ª Ses-
são de Selecção Internacional em Zagreb, Croácia. 

PARABÉNS: Ana Proença, Ana Nunes, Camila Uribe, Diogo Freitas, 
Francisco Maciel, Joana Silva, Rita Seguro e Salomé Uribe.  

Keep dreaming. 

Podem consultar toda a informação em : 
http://www.diariodosul.com.pt/index.php/evora/7141-simulacao-de-um-plenario-europeu-pretende-estimular-dimensao-mais
-alargada-de-cidadania  
 
http://www.youtube.com/watch?v=WoJ7AoQQNnI  

http://www.diariodosul.com.pt/index.php/evora/7141-simulacao-de-um-plenario-europeu-pretende-estimular-dimensao-mais-alargada-de-cidadania
http://www.diariodosul.com.pt/index.php/evora/7141-simulacao-de-um-plenario-europeu-pretende-estimular-dimensao-mais-alargada-de-cidadania
http://www.youtube.com/watch?v=WoJ7AoQQNnI
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Problemas com cantina da ESPL 

Foi realizada uma reunião nas instalações da DREN no passado 

dia 10-05-2001 , pelas 16 h , pedida pela associação de pais e 

pela direcção da escola , tendo juntado alem destes elementos , 

representantes da Eurest e da DREN. 

O objectivo desta reunião , foi mostrar à empresa que fornece 

actualmente as refeições na ESPL e também à DREN , o nosso 

descontentamento relativo á falta de qualidade e quantidade das 

refeições servidas pela Eurest. 

Foi notório que este neste ano lectivo têm sido muitos os proble-

mas , não só nesta escola como em outras. 

Depois de cada representação esgrimir os seus pontos de vista ,  

e apesar da dificuldade adicional de actualmente, a comida ser  

trazida da Esc. Sec. Sra. Hora, existiu o compromisso de tudo 

fazer para que esta situação melhore e vá de encontro às expec-

tativas de todos . 

Existiu também o compromisso de tanto por parte dos responsá-

veis da Eurest, como da DREN acompanharem mais de perto esta 

situação. 

Após quinze dias a situação não mostra qualquer melhoria bem 

pelo contrário, por isso torna-se necessário tomar medidas para 

que pelo menos no inicio do próximo ano lectivo a situação este-

ja resolvida, por essa razão a ASSOCIAÇÃO DE PAIS convoca uma 

reunião geral com todos os pais para se discutir a situação e 

tomar medidas para o futuro. 

O nosso objectivo, é de que, quer os alunos quer os professores 

passem a comer na escola, (tal como acontecia no passado) e 

que a normalidade volte à Escola. 

Antonio Alvaro 

Processo de requalificação da ESPL 

Em reunião do Conselho Geral , no passado dia  

10-05-2011 , com a participação de elementos 

da associação de pais, foram analisados e apre-

sentados alguns assuntos relacionados com o 

processo de requalificação da escola.  

 Foi criada uma comissão de segurança com 

o objectivo de acompanhar a execução dos 

trabalhos. É composta pelo director da obra 

e  representantes do parque escolar, dos 

alunos, da Ass. de Pais e por elemento da 

Direcção da Escola. 

 Vai ser colocado um monobloco entre os 

blocos A e B para servir de polivalente. 

 Vai ser colocada uma cobertura para permi-

tir a deslocação dos blocos A e B para os 

monoblocos . 

 Vai ser feito um pedido à autarquia por for-

ma a colocar placas com a sinalética de 

proibição de estacionar, de aproximação de 

escola e passadeiras na rua de acesso à 

entrada. 

 Dado que esta rua é muito apertada e peri-
gosa a entrada de Xanana Gusmão , vai ser 
pedido que tenha apenas um sentido. 

 
 
 

Antonio Alvaro 

Tempo de reflexão - Ò tempo volta para trás ! 
      A vida corre, hoje em dia, apressada. Surpreendeu-me várias vezes, ouvir crianças e jovens dizerem que o tempo 
passa a correr! E questiono-me se não terá sido alguma entidade suprema que terá encurtado as horas, surripiando 
uns minutinhos, sem que nos tenhamos apercebido. Ou será porque, cada vez mais, desde bebés, temos horários 
para tudo e cada vez mais preenchidos ? É o tempo que passam na escola, mais o tempo do centro de estudos, 
seguido da aula de piano ou do treino de futebol. E depois as horas no facebook, e o tempo escoado velozmente 
nos jogos on-line, roubando umas horas de sono. 
     Quando eu tinha a idade dos nossos filhos o tempo "nunca mais passava"! E as férias, essas, estendiam-se a per-
der de vista, em horas passadas na rua, onde não circulavam carros e havia tempo para andar a pé e de autocarro. 
Com os amigos e os vizinhos deixávamos deslizar o tempo, em corridas, com o arco, a jogar ao mata, ou á macaca.  
     E o único stress que nos acometia era o de correr para casa, quando do portão de casa, a mãe chamava. E depois 
do jantar, o tempo era ainda longo, a televisão "abria" ás sete e "fechava" ás onze, sem Simpsons, sem CSI e sem 
Sem Rasto, com programas que nos faziam chegar o sono bem cedo. E o computador estava sempre desligado... 
    Hoje, os nossos filhos não deixam o tempo passar, correm atrás dele, tentando segurá-lo, moldando-o a mais um 
espaço no messenger, transformando-o em mais uma ida ao shopping e esticando-o em mais uns minutos para 
estudar , meia hora antes dos testes... 
    Que saudades do tempo em que o tempo crescia!... 

                                              Manuela Barros  
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CONTACTOS ASSOCIAÇÂO DE PAIS 

Telemóvel   : 960 221 246  

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

Endereço Electrónico : apesplegua@gmail.com 

Educação em Matosinhos - Reunião com vereador da educação  
 

Realizou-se no passado dia 05 de Abril de 2011 uma reunião na escola secundaria da Sra. da Hora, promovida pelo 

núcleo das associações de pais de Matosinhos , com a participação do Sr. Vereador da Educação , Dr. Correia Pinto.  

Passamos a descrever alguns dos assuntos mais importantes aí debatidos relativos à educação.  

 

Revisão curricular  

A assembleia da republica revogou a lei para as aulas de Área de Projecto e Formação Cívica .  

Associações de pais  

A escola do Monte da Mina, eventualmente, vai ficar para a sede do Núcleo das Associações de Pais de Matosinhos 

e do Movimento Associativo de Pais ( Frapp e Confap). 

Subsídio às Associações de Pais 

A  comparticipação  é da autarquia e feita através do Núcleo das Associações de Pais de Matosinhos, no mínimo de 

100 € e máximo de 500€. O Núcleo das Associações de Pais  de Matosinhos, onde esta Associação tem assento nos 

seus Órgãos Sociais, tem um projecto de formação para pais no Conselho Geral  e no Pedagógico.  

Segurança nas escolas  

Os planos de segurança são geridos pela protecção civil. Em cada escola existe um responsável pela protecção civil. 

Fora da escola a vigilância é feita pela Psp ou Gnr. Sempre que necessário e a pedido da directora da escola é usada 

a policia municipal . 

Nas escolas mais problemáticas existem internamente agentes reformados fazendo uma vigilância de proximidade. 

Existem muitos assaltos próximo à estação do metro da Sra Hora. Os alunos devem ter muita atenção.  

Deve ser feita sempre queixa, dado que o numero de agentes afectos é resultante do numero de queixas efectua-

das.   

Relação dos funcionários nas escolas  

Pode ser pedida relação dos funcionários por escola. Cada agrupamento em regra tem 40 funcionários para distri-

buir pelas escolas. Esta informação é disponibilizada pela autarquia para que todos os pais tenham conhecimento 

dos funcionários afectos à sua escola.  

         Antonio Alvaro 


