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INFORMAÇÃO PADRÃO 

A AP deve ter como atribuição principal a defesa dos 

interesses dos alunos junto da Escola. Isso faz-se 

intervindo no projeto educativo e planos de ativida-

des, organizando a eleição dos representantes dos 

pais nos Conselhos Gerais das Escolas, promovendo 

e participando em debates sobre questões relaciona-

das com a educação e o funcionamento das Escolas, 

recolhendo informação sobre as opiniões, necessida-

des e dificuldades dos pais em geral, participando na 

resolução de problemas que vão surgindo no quoti-

diano. 

Participar nos órgãos sociais de uma AP representa, 

para cada um dos pais/E.E que a integra, uma res-

ponsabilidade a que adere de forma voluntária e para 

o qual não possui, aquando da primeira experiência, 

qualquer preparação prévia. Os elementos mais anti-

gos vão realizando uma aprendizagem e desenvol-

vendo competências, que são passadas para os ele-

mentos novos. Esta partilha de saberes suporta a 

atividade de toda a AP na resposta às solicitações que 

lhe são realizadas.  

Ao contrário daquilo que por vezes se ouve, partici-

par na AP não traz regalias, mas deveres. Estamos na 

AP para representar os pais e defender os direitos 

dos alunos em geral, não para nos representar a nós/

nossos filhos. Em eventuais situações de conflito, em 

que tenhamos que exercer, junto da Escola, os nos-

sos direitos enquanto pais individuais, há que haver 

cuidados acrescidos para proteger os laços institucio-

nais Escola-AP, o que nos concede menor possibili-

dade de expressarmos livremente “o que nos vai na 

alma”! Estamos mais expostos e, portanto, temos 

mais responsabilidade na nossa conduta enquanto 

pais. Poderão existir situações pontuais de “tentativa 

de aproveitamento” ou “favorecimento”, mas acredi-

tamos que serão uma minoria.  

Pertencer à AP exige dedicação, disponibi-

lidade mental e dispêndio de tempo, muito 

tempo, “roubado” às nossas atividades pro-

fissionais, familiares e pessoais. E não é 

tarefa fácil. Integramos a comunidade edu-

cativa, mas na prática, não somos “escola” 

e, apesar de a “escola” pretender o mesmo 

objetivo que nós, pais, que é o sucesso edu-

cativo e pessoal dos alunos, necessariamen-

te não estamos sempre de acordo quanto ao 

melhor caminho para o atingir. Muitas 

vezes é-nos exigido, sob pena de não pade-

cermos de alguma intransigência, um esfor-

ço mental para nos colocarmos do “outro 

lado da barricada” para conseguirmos com-

preender algumas dificuldades, mas, ao 

mesmo tempo, não podemos esquecer “o 

nosso lado de pais”. Este “conflito de inte-

resses é de “gestão” difícil, mas é imperati-

vo que o façamos, para uma relação de sã 

parceria com a “escola”. Acresce que tenta-

mos fazer e defender “aquilo que nos pare-

ce certo”, mas o que é certo para nós será 

certo para os outros pais? A generalidade 

dos pais não se interessa pelas atividades da 

AP, não colabora, não comparece, não se 

associa e paga quotas. A partilha de infor-

mação entre os elementos das AP e os res-

tantes pais que constituem a Assembleia 

Geral (todos os pais da Escola) é fundamen-

tal para orientar e motivar a nossa ativida-

de. E uma AP em que os pais não se mani-

festam, não contribuem, não intervêm, não 

(Continua na página 2) 
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Na reunião de Pais com o Diretor de Turma não 

há, normalmente, interessados em desempenhar 

este papel. 

A primeira vez que me propus a aceitar estava 

desempregada e tinha mais disponibilidade, já 

não é o caso há alguns anos. Neste momento 

nem sequer tenho realmente muito tempo, é até 

provável que essa falta de tempo condicione o 

contributo que consigo dar, mas continuo a dis-

ponibilizar-me, na ausência de outros interessa-

dos, porque acredito que a cidadania tem muitas 

vertentes e não devemos afastar-nos do seu exer-

cício. 

A escola é, na minha opinião, um espaço que 

pertence aos professores e aos alunos, acredito 

na autoridade dos professores dentro do espaço 

da escola e na sua capacidade de desenvolver o 

trabalho necessário e adequado à vida escolar. 

Mas os pais podem e devem estar presentes na 

escola, ter uma voz e participar na construção do 

futuro dos seus filhos, contribuindo com sentido 

crítico e apoiando os projetos da escola, na 

medida daquilo que cada um tiver a oferecer 

em cada contexto. 

Porém, de todas as vezes que aceitei a repre-

sentação da turma, foram poucas as solicita-

ções que recebi dos outros pais e a comunica-

ção é habitualmente rara e difícil, situação que 

lamento e espero ver mudar no futuro, nesse 

sentido felicito a Associação de Pais pela inicia-

tiva tomada no sentido de facilitar o contacto 

entre os pais e os seus representantes. 

Acrescento que, na minha experiência, sempre 

que solicitei a colaboração dos diretores de 

turma na divulgação de informação fui atendi-

da com disponibilidade. Tem sido mais difícil 

obter feedback dos pais, talvez por existir uma 

perspetiva mais individual, vão à escola por 

causa do seu filho ou filha, mas não pensam na 

escola como uma comunidade. 

Helena Costa  

(Representante de pais da turma 11ºA) 

ACEITAR SER REPRESENTANTE DOS PAIS  DA TURMA  

“Participação dos 

pais, precisa-se!” 

INFORMAÇÃO PADRÃO  

“...acredito que a cida-

dania tem muitas ver-

tentes e não devemos 

afastar-nos do seu exer-

cício.” 

CONSELHO GERAL: DA DIVERGÊNCIA À CONVERGÊNCIA 
DE OLHARES  

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua (AEPL) é um dos seus órgãos de 

administração e gestão a quem compete definir as linhas orientadoras da atividade do Agrupamen-

to, através da aprovação de documentos fundamentais para o seu funcionamento, nomeadamente o 

Projeto Educativo de Agrupamento (PEA), o Plano Anual e Plurianual de Atividades (PAPA) e o 

Regulamento Interno (RI), para além da definição das linhas orientadoras de elaboração do orça-

mento, em consonância com necessidades reais da comunidade. Para além destas competências, 

cabe igualmente a este órgão o acompanhamento e a avaliação da concretização dos documentos 

anteriormente referidos, alicerçados numa análise crítica dos relatórios de autoavaliação, monitori-

zando, assim, a ação desenvolvida e viabilizando reformulações, sempre que se julguem necessárias, 

(Continua na página 3) 
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apoiam, é uma Associação com menor capacidade de intervenção, seja por questões económicas, 

seja por desconhecimento de dificuldades/opiniões. Gostaríamos de fazer mais e melhor, mas pre-

cisamos do apoio de todos os pais. E deixamos o apelo: Participação dos pais, precisa-se! 

“O Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas 

de Padrão da Légua 

(AEPL) é um dos seus 

órgãos de administração e 

gestão …” 



numa lógica de comunidade aprendente. Uma 

outra função de enorme responsabilidade é a 

da eleição do Diretor ou, como aconteceu no 

passado mês de março, a deliberação sobre a 

recondução da Diretora deste Agrupamento, 

Doutora Isabel Morgado, no seu segundo 

mandato, dando, desta forma, continuidade 

ao seu excelente trabalho  Mas como é com-

posto este órgão, ainda pouco conhecido para 

alguns, conforme se sente em momentos de 

eleição em corpos eleitorais como o dos pais e 

encarregados de educação e o dos alunos? É na 

sua composição que reside a sua importância. 

Nele estão representados todos os atores da 

comunidade educativa que fazem convergir os 

seus diferentes olhares sobre escola e educa-

ção numa única direção: a Missão deste Agru-

pamento. Efetivamente, o Conselho Geral é 

constituído por vinte e um conselheiros, 

representantes dos alunos, dos pais e encarre-

gados de educação, dos professores, dos assis-

tentes administrativos e operacionais, da 

autarquia e de instituições públicas, considera-

das relevantes para a missão desta comunidade 

escolar. Todos estes elementos foram eleitos, 

designados ou cooptados de acordo com a lei 

e com o Regulamento Interno, em processos 

devidamente supervisionados pela tutela. Des-

te modo, esta estrutura de gestão e adminis-

tração é a única no Agrupamento que congre-

ga diversos parceiros da comunidade educativa 

que se disponibilizaram para partilhar os res-

petivos saberes e experiências, submetendo-se 

à eleição pelos respetivos corpos eleitorais 

(alunos, pais e encarregados de educação, 

pessoal docente e pessoal não docente) ou, 

noutros casos, sendo designados pelas respeti-

vas instituições (autarquia e instituições 

locais), contribuindo, desta forma, para a qua-

lidade da escola pública.  

Será difícil coordenar o diálogo entre os diver-

sos actantes em torno de um tema tão com-

plexo como o da educação na atualidade e na 

definição de linhas orientadoras da ação estra-

tégica do AEPL? A resposta, e de acordo com 

alguma experiência em órgãos de administração e 

gestão, é assertiva. Sim, é fácil, apesar de alguns 

constrangimentos. A razão desta afirmação está 

plasmada em algumas das considerações constan-

tes na autoavaliação do nosso plano de ação, efe-

tuada anualmente, e que pela sua relevância na 

convergência de olhares, passo a citar: “Cultura 

de respeito e de tolerância pelo outro duran-

te as sessões plenárias e noutras de caráter mais 

restrito”, “ Desenvolvimento de práticas alicerça-

das em trabalho colaborativo”; 

“Envolvimento dos conselheiros na constru-

ção dos documentos estruturantes do Agrupa-

mento”; “Relação de cordialidade e de res-

peito com a Diretora, o Conselho Pedagógico, o 

Conselho Administrativo, as Associações de Pais, 

a Autarquia e a comunidade em geral” e, final-

mente, “A disponibilidade dos represen-

tantes do Conselho Geral para participarem 

com empenho e sentido de responsabilidade em 

todas as sessões de trabalho, visando o processo 

de construção do AEPL, preparando o seu con-

trato de autonomia.” Creio, assim, que a diversi-

dade se transforma em qualidade, quando os 

objetivos são comuns: a consolidação do Agrupa-

mento de Escolas de Padrão da Légua (este é o 

primeiro Conselho Geral deste Agrupamento, 

cujo mandato está a chegar ao fim) e a mobiliza-

ção de representantes de toda a comunidade edu-

cativa em prole do sucesso educativo das crianças 

e jovens que aqui estudam.  

Constrangimentos e fragilidades… Temo-los. 

Em primeiro lugar, aponto a dificuldade de arti-

culação entre a atividade profissional ou escolar 

de cada um dos conselheiros e as exigências no 

desempenho cabal das suas funções no Conselho 

Geral. Será de referir que os elementos que inte-

gram este órgão não beneficiam de adaptações no 

seu horário de trabalho para o desempenho deste 

cargo. No entanto, de forma voluntária, aceitam 

partilhar o seu conhecimento sobre a escola e o 

meio envolvente, colocando a sua experiência ao 

serviço do Agrupamento. Em segundo lugar, 

(Continua na página 4) 
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mente, cumpre a Missão do nosso Agrupamen-

to. Como tal, o nosso percurso, à luz do PEA, 

tem vindo a ser pautado pelos valores nele 

contidos e que cito, por serem fundamentais 

no nosso trabalho: “Desenvolver valores de tole-

rância para com a diferença, do culto e do estímulo 

da liberdade de pensamento e ação dentro da demo-

craticidade, da solidariedade, da excelência, da 

integridade pessoal e da comunicação como forma 

privilegiada de encarar a mudança e o futuro”. 

Por isso, a divergência de olhares tem vindo a 

convergir num só olhar focalizado na consoli-

dação do Agrupamento de Escolas de Padrão 

da Légua e no sucesso educativo das nossas 

crianças e jovens: Educar para o Futuro e Educar 

para a Cidadania Global. A Missão do Agrupa-

mento de Escolas de Padrão da Légua. 

Maria de Fátima Velasques 

(Presidente do Conselho Geral ) 

destaco o impasse, tantas vezes sentido, na 

resolução atempada das necessidades mais 

urgentes, cuja celeridade não depende de nós. 

Tal é visível nos processos de requalificação / 

melhoria de espaços escolares e no reforço de 

recursos humanos e materiais. Um desses 

exemplos foi o longo processo de requalifica-

ção da Escola Secundária do Padrão da Légua, 

hoje em fase de conclusão. Os nossos alunos e 

a restante comunidade educativa já podem 

usufruir de novos espaços educativos e de 

lazer, e a requalificação, na sua totalidade, 

estará concluída antes do arranque do próximo 

ano letivo. Entretanto, outros edifícios conti-

nuam a aguardar soluções e a função do Conse-

lho Geral é a da sua constante mobilização no 

sentido de encontrar caminhos conducentes à 

sua resolução. 

Apesar de “pedras no caminho”, há um constante 

acreditar no “Sim, é possível” que, paulatina-

Continuação- CONSELHO GERAL: DA DIVERGÊNCIA À 
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que tínhamos de servir de intermediários entre 

a direção e os alunos, sermos a maneira dos 

alunos demonstrarem o seu desagrado quando 

necessário e achámos que éramos as pessoas 

indicadas para o fazer. Uma AE não é propria-

mente uma organizadora de festas mas sim um 

meio de comunicação escolar, tentamos ajudar 

todos os alunos, desde os mais novos ao mais 

velhos, lutando contra tudo o que vimos e que 

achamos mal. 

Em conclusão, classifico a importância da 

Associação de Estudantes como uma das maio-

res dentro do recinto escolar visto que somos 

nós, membros dessa AE, que lidamos com os 

problemas dos principais membros dentro de 

uma escola, os alunos. 

Renato de Araújo Queirós  

(Aluno do 12ºA, Vice-Presidente AE) 

Uma Associação de Estudantes não se baseia 

em apenas dois ou três pontos para existir, 

baseia-se num conjunto de tarefas muito 

importantes em que o principal objetivo destas 

é melhorar o aproveitamento e a vida escolar 

de todos os alunos de uma escola. 

A nossa AE sempre teve como o objetivo mar-

car uma posição entre todas as outras, marcar a 

diferença na escola e contribuir para o desen-

volvimento desta. Todos nós sabemos que, 

sendo este ano um ano de mudança na nossa 

escola, iríamos ter um trabalho mais dificulta-

do e intenso mas decidimos não desistir. 

Vimos na Associação de Estudantes uma 

maneira de melhorar a escola e de “combater” 

olhos nos olhos qualquer tipo de problema, 

melhorando-o e tornando a nossa escola 

melhor. 

Quando assumimos o cargo de AE, sabíamos 

A IMPORTÂNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES



Sou Diretora de Turma por vocação.  

Acredito que, através dos pais, é possível com-

preender melhor os jovens e mudar comporta-

mentos. Se pudesse, seria Diretora de Turma 

(DT) de todas as turmas em que leciono. 

Há uma geração, quando eu era da idade dos 

meus alunos, o DT era uma figura apenas com 

um pequeno sentido utilitário: controlar as 

faltas (poucas) dos discentes. Não me lembro 

do nome de um só DT e julgo que a minha mãe 

não foi uma única vez à escola (e somos cinco 

irmãos), porque não era necessário: as avalia-

ções eram copiadas da vitrine onde estavam 

expostas. 

Hoje tudo mudou: os pais (os dois) trabalham, 

as famílias são monoparentais ou recompos-

tas…se o lema da geração anterior era o “o 

sacrifício”, o atual é, talvez por reação, o 

“tenho direito à minha felicidade”. E, assim, a 

forma de viver mudou completamente, tornan-

do-se diferente na família, na escola, na rua, na 

sociedade.   

Na vertigem da correria diária, a que não con-

seguimos escapar, o DT surge, incontestavel-

mente, como alguém fundamental, já que a 

criança passa cada vez mais tempo na escola, 

fora da alçada dos pais. O DT pode, pois, reco-

nhecidamente, tornar-se uma peça essencial, 

para a compreensão da criança, e sobretudo 

para a sua formação integral, enquanto pessoa. 

No entanto, é preciso que os pais aceitem a 

escola como parceiro na educação do jovem, e 

não substituto, e consigam refletir no seu papel 

de educadores, tendo abertura suficiente para 

pôr em questão e repensar formas educacio-

nais. 

Que jovem queremos formar? Talvez seja uma 

questão a colocar. 

Ninguém tem dúvidas sobre os valores que 

consideramos fundamentais: o respeito, a res-

ponsabilidade, a honestidade, o trabalho… No 

entanto, será difícil a escola sedimentar estes 

valores, se sempre que o aluno é repreendido 

porque falhou, o pai se sente criticado, na 

sua função de educador. É preciso encarar o 

ato de Educar como algo que está em cons-

trução, num processo ao longo da vida. Se 

temos o direito de, por vezes, errar, convém 

não nos enganarmos demasiadas vezes: a 

determinada altura, o “barro” seca e aí, de 

facto, não haverá nada mais a fazer. Porém, 

antes que o definitivo aconteça, podemos 

ouvir o DT, que contacta com o aluno e o 

conhece, em interação com os outros, longe 

do lugar confortável, policiado ou protegido 

do lar. O papel do DT é, pois, sobretudo de 

atenção, de observação, e de interlocutor 

dos pais, visando um diálogo formativo e 

formador. O seu objetivo coincide com o 

dos pais: formar melhores pessoas. 

Para que essa finalidade se cumpra, é tam-

bém necessário refletir sobre a dificuldade 

do Educar, hoje, na vertigem da transforma-

ção social e tecnológica. 

Quando digo Educar, quero, essencialmen-

te, centrar-me na necessidade de dizer 

NÃO, assim como na existência de conse-

quências para os nossos atos, enquanto pila-

res reconhecidos como centrais na educação. 

A culpabilização pela falta de tempo é uma 

realidade que impede muitos pais de terem a 

força do NÃO, de considerarem que têm 

direitos, também eles, para além dos deve-

res. Não posso deixar de lembrar aqui um 

pai que me dizia, com voz embargada, “sabe, 

só os vejo à noite, e nessa altura é-me 

impossível ouvi-los chorar”. Educar é difícil, 

mas não é impossível.  

Se consideramos que o que está em causa é 

muito mais do que conteúdos aprendidos, 

dado ser a formação como pessoa que se 

“joga”, nestes anos do ensino básico, então 

teremos a coragem para tentar fazer o 

melhor possível, pedindo e agradecendo a 

ajuda do DT . Quando este chama a atenção 

(Continua na página 6) 
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para uma falha, não está evidentemente a pôr 

em causa a família, mas sim a alertar para 

algo que precisa de ser corrigido, que pode 

(ainda) ser corrigido. E sempre que passa-

mos “por cima” da irresponsabilidade, da 

preguiça, da falta de respeito a alguém… 

estamos a deseducar. A vida dos nossos miú-

dos não é amanhã, o futuro constrói-se hoje 

e é agora que é preciso atuar, em cada um e 

todos os dias. É porque muito está em causa, 

que muito se deve exigir da Escola, nomeada-

mente do DT, e da Família, de mãos dadas. É 

este o desafio em que acredito e que me apaixo-

na. 

Sou Diretora de Turma por vocação.  

Maria da Conceição Teixeira  

(Diretora Turma no AEPL) 

Continuação -SER DIRETORA DE TURMA, HOJE  
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“Sou Dire tora de 
Turma por  vo cação. ”  

Sandra Vieira, representante de 
Pais da Turma 7ºH 

RL-Há quanto tempo é representante de pais? 

SV- Sou representante da turma do meu filho desde o 1º ano. Atualmente ele está no 7ºAno. 

 

RL-Porque decidiu voluntariar-se para essa tarefa? 

SV- Na altura nenhum pai/mãe se voluntariou para desempenhar essa função e eu ofereci-me para 

o fazer. Desde então que os pais dos alunos da mesma turma, foram também pedindo ao longo 

dos anos para que eu continuasse. 

 

RL- Tem sido simples desempenhar essa tarefa? 

SV- Confesso que gosto de os representar, mas, infelizmente não vou tendo por parte dos pais o 

feedback que gostaria. Quando sou convocada para as reuniões com professores, antecipadamente 

aviso os pais da mesma e peço que me coloquem duvidas ou perguntas para apresentar e raramen-

te me respondem. Aliás, apenas um pai me questionou na ultima reunião. 

 

RL- O que acharia importante melhorar? 

SV-Gostaria de facto que houvesse um maior interesse e colaboração. Toda a informação que me 

vai chegando, partilho e ninguém responde nem comenta. O que me parece é que não há interes-

se, mas obviamente, posso estar enganada! (espero bem que esteja!). Poderá também ser falta de 

disponibilidade. 

 

RL Que mensagem gostaria de transmitir para terminar? 

SV- Que continuarei a desempenhar o meu papel da melhor forma possível e que sei! 

 

(Entrevista realizada por Raquel Lopes, da Direção da APESPL, em 27 Abril de 2017) 



O papel dos Assistentes Ope-

racionais tem vindo, progres-

sivamente, a mudar e a 

ganhar mais importância jun-

to da comunidade escolar. O 

Assi stente  Operacional 

(A.O.)  não é, nem pode ser, 

apenas aquela figura que trata 

da limpeza dos espaços e do 

apoio logístico aos professo-

res.  

Com efeito, cabem-lhes as 

tarefas de vigilância dos 

recreios e de outros espaços 

da escola, manutenção e lim-

peza, (limpeza que ocupa 

grande parte do seu horário 

laboral, exigindo assim um 

grande esforço na gestão do 

tempo). Pois, são-lhe ainda 

atribuídas as tarefas de aten-

dimento de alunos e profis-

sionais da escola em vários 

serviços, como por exemplo, 

o bufete, a cantina, papelaria, 

etc… Os pais são atendidos 

por assistentes operacionais 

na sua chegada à escola e são 

por estes orientados para os 

serviços que pretendem, 

alguns dos quais também da 

sua responsabilidade. A 

importância dos Assistentes 

vê-se também nos momentos 

de “crise” em que a sua 

ausência pode levar ao encer-

ramento de serviços escola-

res, ou em situações mais 

graves ao encerramento de 

Escolas. 

Atualmente o nosso Agrupa-

mento atravessa uma série de 

mudanças que colocam novos 

desafios a toda a comunidade 

escolar. As novas e maiores 

instalações da escola sede de 

agrupamento são uma dessas 

mudanças, que exige a todos 

e aos Assistentes Operacio-

nais em particular um maior 

esforço e compromisso com 

o Agrupamento. É muito 

importante por isso, juntar 

energias no sentido de refor-

çar o número efetivo de cola-

boradores e melhor os prepa-

rar para garantirmos um tra-

balho com a qualidade que os 

estudantes e a comunidade 

deste Agrupamento mere-

cem. 

Manuel Fernandes Pacheco 

(Encarregado Operacional) 

obrigações e sei como um 

delegado é extremamente 

importante na representação 

da sua turma. Candidatei me 

para esta função porque me 

achei capaz de e queria fazer 

algo bom pelos meus colegas 

e ser um exemplo para 

eles… 

Nem todos sabem quais são 

as nossas tarefas e qual a nos-

sa importância, sim somos 

nós que fazemos as plantas de 

sala de aula. Organizamos a 

viagem de finalistas. Mas e 

então as reuniões?! E a 

extraordinária grande quanti-

dade de tempo e esforço 

Não vou mentir, ser delega-

do não é fácil é uma tarefa 

que nos ocupa tempo e traz 

uma série de responsabilida-

des, muito mais do que quan-

do eramos crianças e a nossa 

única tarefa era ver quem se 

portava mal… Agora já todos 

somos adolescentes e sabe-

mos que ser-se delegado é 

muito mais que isso, não 

somos um simples aluno na 

turma, somos nós que a 

representamos a todos os 

alunos nela sem exceção. 

Sou delegado já há dois anos 

e sei qual o meu papel na 

turma, os meus deveres e 

investido por nós nestas e 

outras funções?! Há sempre 

algo que temos de fazer des-

de ir pedir uma caneta para o 

quadro até ir às reuniões com 

os professores tudo com o 

seu respetivo grau de desta-

que. 

Posso dizer que já estive para 

abandonar o cargo, já mais 

que uma vez na verdade, mas 

sei desde que fui eleito pela 

primeira vez que tenho um 

papel de compromisso com 

os meus colegas e ajudo no 

bom funcionamento da tur-

ma, porque enquanto se é 

(Continua na página 8) 
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“Ser  delegado é  
a poss ibil idade 
dos  alunos  
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colega que 
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transmitir  as  
suas  opiniões  e  
os  seus  
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INFORMAÇÃO PADRÃO  

SER DELEGADO 

“...também se  é  
aquela voz que 
os  adultos  de  
facto ouvem e  
e s se  é  o nosso 
maior  “poder”...”  

Diz-se que ser delegado é ser o elo de liga-

ção entre os alunos e os professores; é 

saber ouvir os colegas para os ajudar em 

tudo o que se puder; é estar sempre pron-

to para acudir, no caso de alguém precisar 

de ajuda… 

No entanto, na minha opinião, ser delega-

do transcende ouvir e ajudar. Ser delegado 

é a possibilidade dos alunos terem, dentro 

de uma turma, um colega que consegue 

transmitir as suas opiniões e os seus pro-

blemas, de uma forma direta e organizada; 

é a possibilidade dos alunos terem um igual 

a contactar com professores, funcionários 

escolares, direção, representando-os e 

levando a sua voz a estes. 

A meu ver, o delegado de turma é um ele-

mento essencial neste grupo. Este conse-

gue ter um contacto com os professores e 

com outros órgãos escolares (direção, 

Associação de Estudantes, entre outros) 

muito mais facilitado do que os outros alu-

nos, o que ajuda a resolver problemas da 

turma de uma forma muito mais rápida e 

eficaz (tanto a nível interno como externo 

ao conjunto turma). 

Contudo, ser delegado não é uma tarefa 

fácil. É uma tarefa que implica, em alguns 

casos, uma atitude imparcial e que, por 

vezes, pode gerar um conflito de interes-

ses. Além disso, como representante dos 

alunos da turma, apresenta-se numa posi-

ção muito delicada, por ter de ter em aten-

ção os seus comportamentos, para dar uma 

boa impressão da turma, e por poder ser 

julgado pelos comportamentos de outros 

elementos da turma, uma vez que este “dá 

a cara por eles”. 

Eu candidatei-me, porque já tinha tido este 

cargo em anos anteriores e sempre gostei 

muito, pela importância que ele tem na 

turma e por poder estar relacionado de 

uma forma mais abrangente com a turma e 

os seus problemas. 

Para concluir, no meu ponto de vista, os 

delegados são fundamentais para o bom 

funcionamento da comunidade escolar e, 

como tal, o seu trabalho deveria de ser 

reconhecido por todos: pela sua importân-

cia, pela sua complexidade e, principal-

mente, por fazerem-no de livre vontade e 

sem pedir nada em troca, fazendo sempre 

o melhor que sabem e podem. 

Tiago Pratas 

(Delegado de turma, 10ºC) 

Continuação -  A IMPORTÂNCIA DE SER DELEGADO  

delegado também se é aquela voz que os adul-

tos de facto ouvem e esse é o nosso maior 

“poder”, fazer com que as ideias, “protestos” e 

observações dos nossos colegas sejam ouvidos 

por alguém que possa fazer algo que já nos 

ultrapassa (delegados). 

Para concluir digo apenas que, nem sempre os 

delegados têm o merecido valore são reconhe-

cidos pelo que fazem pelas nossas respetivas 

turmas, mas apesar de tudo isso as nossas fun-

ções são de extrema importância e os nossos 

colegas deviam reconhecer o que fazemos por 

eles muitas vezes ponto até os seus interesses 

deles à frente dos nossos… 

André Silva 

(Delegado de Turma, 9ºE) 



Relativamente às máquinas de calcular deve ter-se em atenção o seguinte: 

a) Na prova final de ciclo de Matemática (92) e nos exames finais nacionais de Economia A (712) e Física e Quí-

mica A (715) só são autorizadas as calculadoras que respeitem as características técnicas previstas no ofício-

circular S-DGE/2017/1194, de 28 de março, ou seja, apenas calculadoras não alfanuméricas e não programá-

veis, as quais se caracterizam por não terem inscrito no teclado todo o abecedário, possuindo apenas teclas com 

algumas letras que permitem ter acesso a memórias numéricas que funcionam como constantes. 

b) Nos exames finais nacionais de Matemática A (635), Matemática B (735) e Matemática Aplicada às Ciências 

Sociais (835) só são autorizadas as calculadoras que respeitem as características técnicas previstas no ofício-

circular S-DGE/2017/1194, de 28 de março. 

c) Os alunos do 3.o ciclo e ensino secundário que realizem provas e exames e possuam uma calculadora suscetí-

vel de levantar dúvidas relativamente às suas características deverão, até 31 de maio, solicitar na escola a confir-

mação da possibilidade de utilização da mesma. Nesta situação, o diretor deve emitir declaração, a ser entregue 

aos alunos, ficando uma cópia arquivada na escola 

d) Os alunos só podem levar para a sala de exame uma única calculadora 

 

Nos exames finais nacionais das disciplinas de Geometria Descritiva A (708) e Desenho A (706), deve ter-se em 

conta que, em cada folha de prova, apenas pode ser resolvido um único exercício, não 

devendo, em caso algum, ser utilizado o verso da respetiva folha.  

Os alunos não podem prestar provas sem serem portado-

res do seu cartão de cidadão/bilhete de identidade ou de 

documento que legalmente o substitua, desde que este 

apresente fotografia. Não são aceites os recibos de entrega 

de pedidos de emissão ou revalidação de cartão de cidadão. 

Os alunos que não apresentem qualquer documento de 

identificação podem realizar a prova, com recurso a 2 tes-

temunhas, devendo um elemento do secretariado de exa-

mes elaborar um auto de identificação utilizando, para o 

efeito, os modelos próprios 

Os alunos não poderão ser portadores de telemóveis ou 

outro equipamento proibido, no dia de realização das pro-

vas e exames. A sua posse implicará, obrigatoriamente a 

anulação da prova 

 Durante a realização das provas e exames os alunos apenas 

podem usar o material autorizado nas Informações-Prova, 

nas Informações-Prova Final/Exames e nas Informações- 

Prova de equivalência à frequência, de acordo com o apli-

cável. Cada aluno, na sala de prova ou exame, apenas 

poderá utilizar o seu material  

INFORMAÇÃO-EXAMES 

PÁGINA 9 
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Nota: Consultar previamente as pautas com a 

atribuição das salas para as provas. A chamada 

faz-se pela ordem constante nas pautas 
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Realizou-se no dia 3 de Maio, a atividade “Painel das Profissões”, 

que contou com a participação de 20 oradores de distintas áreas 

profissionais. As apresentações mostraram percursos distintos, 

alguns dos quais nem sempre em “linha reta”, o que acabou por ser 

uma mais valia para o evento. Os alunos puderam conversar com 

os mesmos, no final das apresentações, e dar “azo” à sua curiosida-

de livremente! 

A Associação de Pais agradece a todos os oradores a disponibilida-

de para a presença no evento e a simpatia com que acolheram as 

perguntas dos alunos. 

Gostaríamos ainda de agradecer à Direção do Agrupamento a pres-

tativa colaboração que nos deram na Organização do mesmo. 

Por último, os nossos agradecimentos a todos os DT e outros pro-

fessores que sensibilizaram os alunos para o evento, bem como aos 

que colaboraram com a Associação na “angariação” de oradores 

para o evento. Um agradecimento especial ao Prof. Eduardo 

Gomes, pela inestimável colaboração que nos deu e pela reporta-

gem fotográfica do evento! 

ÚLTIMAS–  PAINEL DAS PROFISSÕES  

J U N T O S  P O R  U M A  

E S C O L A  M E L H O R !   

Estamos na Web! 

https://

apespal.wordpress.com 


