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RELATÓRIO DE 

ATIVIDADE E 
CONTAS 

APESPL 
ANO LETIVO 2019/2020 

INTRODUÇÃO 

A Direção da Associação de pais da Escola 

Secundária do Padrão da Légua (APESPL) apresenta, 

de acordo com a alínea e) do artigo 21º dos seus 

estatutos, aos seus Associados, Pais e Encarregados 

de Educação o Relatório de Atividades e Contas 

relativo ao ano letivo 2019/2020. 

Este ano letivo foi um ano atípico, devido à 

interrupção das atividades letivas em março, 

motivada pela pandemia da COVID 19. As atividades 

previstas no Plano de Atividades divulgado na 

reunião da Assembleia Geral de 10 de outubro de 

2019 foram apenas realizadas parcialmente.  

ATIVIDADES REALIZADAS 

Manual de Acolhimento e Receção aos pais 

A AP editou, no final do ano letivo anterior, um 

pequeno folheto de apresentação da Escola para 

entregar aos pais/alunos em início de ciclo (5º, 7º e 

10º Anos). Este “Manual de Acolhimento” continha 

um conjunto de informações úteis aos E.E e alunos 

recém-chegados ao agrupamento com o objetivo de 

facilitar a sua integração e esclarecer as dúvidas mais 

habituais. Entre outros, este documento continha 

uma breve apresentação dos espaços escolares com 

fotografias, quais as atividades e clubes disponíveis na 

Escola e informação útil como os horários dos 

serviços de atendimento, forma de funcionamento 

do cartão SIGE, como aceder á plataforma INOVAR 

e como consultar informação importante no portal 

do Agrupamento. Este Manual foi impresso em 

tipografia.  

A AP esteve presente na abertura do ano letivo, dia 

13 de setembro, onde entregou o Manual de 

Acolhimento aos pais/alunos dos 5º, 7º e 10º Anos, 

e realizou uma visita guiada à Escola para os E.E/pais 

dos alunos do 5ºAno.  

Eleições dos corpos sociais e tomada de 

posse” 

No dia 10 de outubro realizou-se a Assembleia Geral 

de Pais Ordinária, onde foi apresentado e votado o 

Relatório de atividades e contas do ano letivo 

2018/2019 e a eleição dos novos corpos sociais para 

o ano 2019/2020.  

A Direção da AP eleita, tendo definido como uma 

das suas linhas de atuação aprofundar a relação entre 

as Associações de Pais do Agrupamento, decidiu 

lançar-lhes o desafio de uma tomada de posse 

conjunta. O desafio foi aceite e a cerimónia formal, 

aberta à comunidade em geral, ocorreu a 15 de 

outubro.  

Reunião inicial com Direção do 

Agrupamento 

Em linha com o definido no plano de atividades, após 

eleição dos órgãos sociais para o ano letivo a que 

respeita este relatório, promovemos uma reunião 

conjunta entre as várias Associações de Pais e a 

Direção do Agrupamento. A reunião realizou-se no 

dia 30 de outubro. Debateu-se, principalmente, os 

constrangimentos que estavam a ser colocados à 

atividade das Associações de Pais, devido às novas 

regras definidas pela Direção do Agrupamento 

quanto à realização de atividades no recinto escolar 

em horário letivo.  

Foi ainda realizada uma segunda reunião, pedida em 

novembro, para apresentação do nosso plano de 

atividades, mas que apenas foi marcada para o dia 14 

de janeiro. 

Eleições para o Conselho Geral 

No mês de outubro a APESPL foi responsável por 

coordenar, junto da Escola e das restantes 

Associações de Pais do Agrupamento, a preparação 

da lista dos representantes dos Pais no Conselho 
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Geral do Agrupamento e a Assembleia Geral de Pais 

para eleição dos mesmos representantes. 

 

Reuniões com pais cooptados 

A AP promoveu uma reunião com os pais cooptados 

para debater o funcionamento geral da escola e 

indagar sobre as suas dúvidas e/ou preocupações. A 

reunião realizou-se no dia 21 de novembro. A 

quantidade de pais representantes de turma 

presentes foi muito reduzida. As questões colocadas 

pelos pais foram, posteriormente, debatidas em 

reunião com a Direção do Agrupamento.  

Atendendo à escassez de Assistentes Operacionais, 

foi votada em Assembleia Geral de Pais a decisão de 

realizar uma petição à Assembleia da República sobre 

esta questão 

Não foi possível a realização de uma segunda reunião 

atendendo à interrupção das atividades letivas 

motivada pela Pandemia  

Petição “Mais Assistentes Operacionais no 

Agrupamento de Escolas de Padrão da 

Légua” 

A APESPL elaborou o texto de uma petição à 

Assembleia da República reclamando o aumento do 

número de Assistentes Operacionais que foi 

atribuído pelos rácios, ao Agrupamento, e a urgente 

revisão da atual fórmula de cálculo dos rácios dos 

destes profissionais a atribuir às Escolas, prevista pela 

Portaria n.º 272-A/2017. Na petição apresentou-se 

os argumentos que suportam que a fórmula de 

cálculo dos rácios para a atribuição do número de 

AO´s, não é suficiente para uma escola com a nossa 

dimensão, com vários blocos/edifícios, vários 

andares e diversas infraestruturas de apoio e não tem 

em consideração as dinâmicas da escola nem os 

variadíssimos serviços que oferece aos alunos, e aos 

pais. Referiu-se que os funcionários em serviço são 

insuficientes, estão sobrecarregados e 

manifestamente esgotados.  

O texto elaborado foi aprovado pelas várias 

Associações de Pais do Agrupamento, tendo sido 

dinamizada a recolha de assinaturas nas diversas 

Escolas, tendo sido conseguidas 1433 assinaturas 

válidas. O processo foi um pouco moroso pelo que 

a AP apenas conseguiu submeter a petição no dia 4 

de março de 2020. A petição foi admitida e 

solicitados, pela Assembleia da República, pedidos de 

informação a diversas entidades. Das entidades 

consultadas todas se pronunciaram favoravelmente à 

mesma, sendo que apenas o Ministro da Educação e 

a Câmara Municipal de Matosinhos não deram 

qualquer resposta ao pedido de Informação que 

receberam.  A Associação de Pais foi convidada a 

comparecer em Audição em reunião da Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, ocorrida 

no dia 1 de julho de 2020. Foram representar a 

Associação a Presidente e a Tesoureira da 

Associação de pais.  

Os detalhes do processo, incluindo o relatório final, 

poderão ser consultados na seguinte ligação 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/P

aginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13409 

O áudio da Audição pode ser consultado na seguinte 

ligação 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/P

aginas/DetalheAudicao.aspx?bid=115175 

Independentemente do resultado prático foi possível 

fazer-nos ouvir e demonstrar o nosso 

descontentamento.  

Recolha de alimentos (Banco alimentar) 

A AP colaborou com a Escola numa ação de 

voluntariado organizada pelo Prof. Adriano Silva 

destinada à recolha de alimento para o Banco 

Alimentar.  

Esta ação decorreu no primeiro fim de semana de 

dezembro. Da Associação de Pais colaboraram três 

elementos que acompanharam os alunos dos 10º e 

11º anos que estiveram no dia 1 de dezembro a 

recolher alimentos no Pingo Doce.  Uma experiência 

gratificante e enriquecedora. 

Palestra “Os desafios da Internet” 

A AP organizou um debate subordinado ao tema “Os 

desafios da Internet”. Esta atividade teve como 

objetivo debater com os E.E informação sobre as 

potencialidades e riscos da utilização da Internet 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13409
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13409
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=115175
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=115175
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pelas crianças e adolescentes, bem como informação 

para orientarem e incentivarem os seus educandos a 

adotar boas práticas na utilização da Internet.  

A atividade foi dirigida por Paula Ferreira que 

pertence à equipa do Centro de Resposta Integrada 

(CRI) do Porto Ocidental, da Administração 

Regional de saúde do Norte e realizou-se no dia 19 

de fevereiro. 

Atividade “Concurso de Máscaras” 

A AP organizou um concurso de Máscaras destinado 

aos alunos com o objetivo de motivar o gosto pela 

expressão artística, desenvolver a criatividade bem 

como a capacidade de expressão e comunicação 

visual. Pretendíamos ainda fomentar a colaboração 

entre alunos/professores/encarregados de educação.  

Para participação era obrigatório uma máscara 

"completa", isto é, a máscara não poderia ser apenas 

para uma parte única do corpo. A área da face não 

deveria estar totalmente coberta. 

Os concorrentes foram organizados por Escalões: 

- 2º Ciclo (5 e 6º Anos); 

- 3 º Ciclo (7, 8 e 9ºAnos) 

- Secundário e Profissional. 

O júri foi composto por dois Representantes da 

Associação de pais, pela Prof. Marta Castro em 

representação da Direção do Agrupamento e o Prof. 

Eduardo Gomes, na qualidade de Coordenador do 

Departamento de Educação Artística e Tecnológica  

Os vencedores foram premiados com cheques 

prenda do Norteshopping. Uma vez que o número 

de inscrições foi muito reduzido não foram 

atribuídos todos prémios de cada Escalão. Foram 

apenas atribuídos 2 primeiros prémios (Escalão do 2 

ciclo e escalão do secundário), no valor de 40 cada e 

um segundo e terceiro prémios (de 20 e 10 euros). 

No final tivemos ainda o desfile de uma turma do 

secundário que se apresentaram devidamente 

caracterizados para fazermos uma viagem musical no 

tempo. 

A atividade realizou-se no dia 21 de fevereiro. 

Outras atividades diversas 

A APESPL desenvolveu ainda outras atividades de 

acompanhamento e participou em eventos da Escola. 

São exemplos: 

- Reunião com Câmara Municipal e os consultores da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, no âmbito atualização do 

Plano Estratégico Educativo Municipal e da Carta 

Educativa de Matosinhos; 

- Presença na Festa de Natal/Sarau da Escola 

- Acompanhamento da organização das atividades 

letivas relacionadas com o Ensino à Distância e com 

a retoma do Ensino Presencial para os alunos dos 11º 

e 12º anos. 

A APESPL manteve ainda a parceria com a ADCA, 

no sentido de propiciar aos pais um conjunto de 

serviços na área da saúde. A AP foi responsável por 

diligenciar, junto da Escola, as marcações dos 

horários (para as consultas e rastreios). Em 

dezembro as consultas na Escola foram 

interrompidas devido à Direção do Agrupamento ter 

decidido cancelar a autorização para a realização das 

consultas no espaço escolar.  

CONTAS DO EXERCÍCIO 

Todas as atividades promovidas pela APESPL foram 

realizadas com recursos próprios, não tendo sido 

solicitado aos destinatários nenhuma contribuição 

para as mesmas. A APESPL teve este ano letivo 44 

associados, incluindo os 13 elementos da APESPL. A 

generalidade dos associados pagou a quota mínima 

(5,00 €) e 5 associados pagaram 10,00 €. As quotas 

recebidas dos mesmos foram as únicas receitas 

recebidas, uma vez que este ano não houve lugar ao 

subsídio da FAP. Houve ainda a entrada de valor das 

Associações de Pais de Gondivai e da Amieira para 

comparticipação nas despesas com a tomada de 

posse.  

Todos os gastos com recursos auxiliares utilizados 

no funcionamento da APESPL, nomeadamente 

telemóveis, combustível, utilização de internet e 

afins, bem como fotocópias de fichas de inscrição e 

alguns materiais utilizados nas decorações para as 

atividades foram custeados (despesa “pessoal”) pelos 
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vários elementos que integram esta AP, não sendo 

gasto nenhum valor das receitas da APESPL para este 

fim. 

Apresenta-se na página seguinte um resumo com as 

despesas e receitas obtidas até à data de 30 de 

setembro de 2020.  

Neste exercício, a APESPL apresenta um balanço 

negativo de -156,04 €, embora o saldo final a 

transitar para o ano letivo 2020-21 seja ainda positivo 

(+ 1 146,74 €) dos quais 5,81€ transitam em 

numerário.  Existem uma diferença entre o saldo 

bancário real a 30 de setembro (1175,93 €) e o saldo 

do exercício uma vez que no mês de outubro foram 

já recebidas algumas quotas referentes a inscrições 

referentes ao ano letivo 2020-21, que não foram 

consideradas neste exercício (35,00€).  

Anexamos a este documento o Parecer do Conselho 

Fiscal sobre o mesmo. 

CONCLUSÃO 

Das atividades previstas, apenas puderam ser 

realizadas as que descrevemos neste relatório por 

dois motivos principais: 

1- Interrupção das atividades letivas devido à 

pandemia; 

2- Proibição por parte da Direção do 

Agrupamento de realização de atividades nos 

espaços escolares em horário letivo. 

 

A impedição da realização das atividades em horário 

escolar cria um grande constrangimento ao 

desenrolar da atividade normal da Associação, uma 

vez que restringe a possibilidade de realização de 

atividades com os alunos. Este impedimento tinha 

sido debatido inicialmente, mas foi-nos dito que se 

iriam realizar ajustamentos. Mais tarde, já no início 

de março de 2020, formalizaram o impedimento com 

a justificação que em reunião de Conselho 

Pedagógico tinha sido decidido aprovar apenas as 

atividades das associações de pais, que fossem 

realizadas pós horário letivo. Não tendo a 

Associação de pais tido possibilidade de ajustar os 

horários de algumas, por dependerem de entidades 

externas, não foram aprovadas as seguintes 

atividades que tínhamos proposto: “Aprender SBV 

para salvar" - Treino em Suporte Básico de Vida” e 

“Painel de profissões”.  

Atendendo a que foi, entretanto, decidido o 

encerramento das Escolas, não nos foi possível tentar 

reverter esta proibição. A Associação de Pais não 

pode deixar de manifestar a sua desilusão por estas 

restrições que nos foram colocadas.  

 

O desinteresse da comunidade educativa em geral 

nas atividades dinamizadas é também de realçar. A 

resposta ao pedido de opiniões e sugestões foi muito 

pequena, a participação/presença nos eventos que 

dinamizámos também.  

A Direção da APEBSPL conclui que, apesar de ter 

sido um ano atípico, a Associação de Pais cumpriu 

com os fins e competências que lhe são atribuídos 

nos seus Estatutos. 

Obrigada a todos os que colaboraram nas nossas 

atividades.  Um agradecimento especial ao Sr. Adão 

pela sua permanente disponibilidade para colaborar 

connosco, apesar das reuniões em horários tardios.  

Por último, um agradecimento especial a todos os 

membros dos órgãos sociais da APESPL pelo 

trabalho desenvolvido.  

Votos de felicidades para os próximos órgãos a 

serem eleitos! 

P´la Direção da APESPL 

Presidente                            Tesoureiro



MAPA RESUMO DE RECEBIMENTOS E DESPESAS 

 

 

RECEBIMENTOS  PAGAMENTOS 

1. Recebimentos de atividades   1. Funcionamento  

Joias e quotas  245,00 €  Despesas tomada posse  86,56€ 

Tomada de posse -AP  Gondivai 17,30 €  (flores + porto honra)  

Tomada de posse -AP  Amieira                    17,30 €  Lembrança Natal (Sr. Adão) 16,63€ 

   Despesas Concurso de Máscaras   119,00€ 

   (cartazes + prémios)  

2. Outros recebimentos   
Despesas ida à Ass. República 
Petição 

136,61 

   (deslocação+ refeições)  

     

   Outras  

   Em dívida ano anterior (fundo Caixa) 3,90 

Total 279,60 €  Arranjo flores fúnebre 15,00 € 

   Despesas bancárias (Cartão MB CGD) 46,80€ 

   2.Investimento  

   Aquisição de caixa de correio 16,95 € 

     

   Total 435,64 € 

     

Saldo bancário do ano anterior +1302,78 €     

Receitas +279,60 €    

Despesas -435,64 €   

Balanço do Exercício -156,04 €   

Saldo a transitar após o exercício + 1 146,74 €    

    Do qual, em numerário (caixa) 5,81    

Saldo bancário a 30 de Setembro 
(incluindo 35,00 € de quotas 
referentes ao exercício 2020/21) 

+1175,93 € 

 

 


