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/// SÍNTESE DA REUNIÃO 

 A direção da associação apresentou o trabalho que está em desenvolvimento. Foram elencados 
os contactos institucionais que foram realizados desde a última reunião aberta: 

a) Com o SPO – foi dada a conhecer as preocupações com o consumo de estupefacientes 
à porta da escola manifestadas na reunião anterior e foi feito o convite à psicóloga da 
escola para participar na conferência a realizar em março; 

b) Com a delegação da OCDE (mais informação no site); 
c) Com a JF Alvalade a quem foi apresentado o Plano de Atividades e feitas propostas de 

intervenção no espaço público (mais informação no site), de realização de uma feira com 
a oferta do território (em análise) e pedido de apoio com os materiais para a conferência; 

d) Com os responsáveis do projeto Uma Praça em Cada Bairro – Av. Roma, do 
Departamento de Espaço Público – Divisão de Estudos Urbanos da CML para 
apresentar as propostas de intervenção do espaço público (mais informação no site); 

e) Com as diversas entidades da comunidade com quem já foram estabelecidos (ou estão 
em vias de ser estabelecidos) protocolos de parcerias (informação no site); 

f) Com as associações de pais e encarregados de educação das escolas do agrupamento; 

Foram também dadas a conhecer as reuniões previstas para as próximas semanas: PSP, AE, 
Direção Agrupamento, Plano de Acessibilidade Pedonal CML e Vereador CML Manuel Salgado; 

Foi dada a conhecer a posição da APEE/Rainha sobre o Teatro Maria Matos – comunicado no 
site. 

Dos assuntos que estão em desenvolvimento foram apontadas as dificuldades ainda observadas 
na obtenção dos contactos dos RPEE. A realização do inquérito proposto (que poderá vir a 
desenvolver-se, em parte, com as outras associações de pais do agrupamento) dependerá do 
sucesso dos contactos com todas as turmas.  

Relativamente à qualidade do serviço da cantina foi já acordado com a Direção do Agrupamento 
a realização de visitas para analisar as refeições servidas. 

Foi dado a conhecer o site institucional da associação; a conferência ORIENTAÇÃO 
VOCACIONAL – O PAPEL DOS PAIS e foi proposta uma reflexão e avaliação do Dia do 
Agrupamento que terá lugar no último dia do 2º período para ser analisada na próxima reunião 
aberta. 

Pais e encarregados de educação de diversas turmas do 7º ano de escolaridade referiram as 
dificuldades que os seus filhos estão a sentir em algumas disciplinas, nomeadamente a 
português. Uma das razões invocadas pela docente aponta para a «falta de bases» dos alunos. 
Foi referido que este argumento responsabiliza os docentes que precederam a atual titular na 
referida falta de bases, sendo este um aspeto que a Direção do Agrupamento deverá investigar. 
A meio do ano letivo, os resultados dos alunos são bastante insatisfatórios, apresentando sinais 
de ansiedade, preocupação excessiva, tensão e perda de confiança.  

Participaram no total 11 pessoas tal como consta na folha de presenças. 


