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/// SÍNTESE DA REUNIÃO 

  

A direção da associação apresentou o trabalho que está em desenvolvimento e reiterou a 
necessidade de estabilizar o funcionamento da associação e da adequação dos estatutos.  

Além dos grupos de trabalho que foram já criados e dos quais se fez um ponto da situação, decidiu-
se criar mais um para desenvolver um inquérito junto das famílias dos alunos que permita aferir 
quais os temas que mais preocupam as famílias. Fazem parte deste grupo, Sandra Candeias, Rita 
Gorgulho e Samuel Freire.  

Decidiu-se desenvolver uma marca que reúna e projete todos os projetos de cariz social e solidário, 
aumentando a visibilidade da escola e da associação nos projetos ligados a esta área. 

Inscreveram-se seis novos associados que ficaram informados do processo de reativação que 
ainda decorre. 

No debate entre os participantes foram referidos os seguintes aspetos: 

Consumo de estupefacientes – foi referido por uma mãe, que tomou conhecimento no conselho 
de turma do qual é representante, que o consumo de drogas ditas pesadas e de síntese estará a 
aumentar entre os alunos da escola e que, inclusivamente, entre os alunos do 3º ciclo do ensino 
básico há consumo à porta da escola em período letivo. A direção irá abordar este assunto com a 
direção do agrupamento, o SPO e a PSP. 

Cantina – alguns pais e mães manifestaram o seu desagrado com a qualidade das refeições 
servidas. O debate revelou que existem diferentes perceções. A direção irá incluir este tema no 
inquérito que irá desenvolver até ao final do presente ano letivo. 

Envolvimento Social – algumas mães partilharam as experiências que viveram em outras escolas 
de Lisboa no desenvolvimento e aplicação de iniciativas de solidariedade. 

Conhecimento da escola – foi referido por alguns pais que não conhecem o espaço escolar e 
manifestaram interesse em poder participar numa visita no início do ano letivo. 

As experiências das famílias na sua relação com as escolas que os seus filhos frequentaram no 
passado foram partilhadas na reunião. 

 


