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Decorrente da atividade e dos contactos que a associação promove com os pais e encarregados 
de educação dos alunos da escola, a APEE/Rainha 

1. Encoraja a Direção do Agrupamento a participar no Projeto de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular nos ensinos básico e secundário a partir do próximo ano letivo; 

2. Requer a disponibilização de todas as funcionalidades do portal inovar de forma a permitir 
às famílias um acompanhamento adequado dos seus filhos e educandos; 

A APEE/Rainha solicita, ainda, a sua melhor atenção para as situações de que teve conhecimento 
e que merecem ser analisadas: 

3. Alguns pais mostraram uma grande indignação pelo trabalho que a professora de inglês 
de uma turma do 7º ano de escolaridade terá pedido aos alunos na interrupção letiva da 
Páscoa, subordinado ao tema «A bad man with a gun can only be controlled by a good 
man with a gun», acrescentando que consideram que o assunto é desadequado para 
alunos deste nível de escolaridade e que a abordagem de assuntos de natureza ética, 
bélica ou militar devem ser tratados nas disciplinas próprias e nos anos adequados; 

4. Pais e encarregados de educação de alunos do 9º ano de escolaridade manifestaram a 
sua preocupação relativamente ao elevado número de classificações negativas à 
disciplina de matemática nas turmas dos respetivos filhos ou encarregados de educação 
e alguns referiram que a professora da disciplina discordaria que os seus alunos 
frequentassem as salas de estudo que não as dadas pela docente. Afirmaram que 
desconheciam qualquer estratégia para mitigar o problema de aproveitamento. 

Analisadas as classificações do 9º ano de escolaridade e tendo em conta o preocupante número 
de resultados insatisfatórios à disciplina de matemática, a APEE/Rainha propõe que todas as salas 
de estudo se mantenham em funcionamento até à data da realização das provas finais e dos 
exames nacionais. Adicionalmente, propõe a criação de salas de estudo, após o final do ano letivo, 
especialmente dirigidas a alunos com maiores dificuldades de aproveitamento e que se faça uma 
efetiva promoção da sua frequência em articulação com os alunos. 

Relativamente à qualidade do serviço da cantina – o reduzido número de alunos que aí almoça, 
indicia, aliás, a qualidade insatisfatória que apresenta – apresentamos duas propostas para tentar 
mitigar o problema: 

a) Melhorar a oferta do bar, quer em quantidade, quer em qualidade, para que os alunos 
que participam no desporto escolar e também para aqueles que não almoçam na 
cantina encontrem aqui uma alternativa saudável ao almoço; 

b) Rotação dos trabalhadores da concessionária da cantina. 

 


