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/// SÍNTESE DA REUNIÃO 

A direção da associação começou por apresentar o trabalho que tem sido desenvolvido, tendo 
sido realizado um balanço de duas iniciativas da associação: a conferência de orientação 
vocacional dirigida a pais e encarregados de educação e a conferência «Educar para o Direito» 
dirigida a alunos, que poderá ter novas sessões agendadas ainda para este ano letivo, dando 
assim resposta ao enorme interesse demonstrado pelos alunos que participaram. 

Foram dadas a conhecer as propostas dirigidas à direção do agrupamento: 

a) Manual de procedimentos de matrícula; 
b) Laboratório MEDIA; 
c) Plano Nacional de Cinema; 
d) Promoção do Desporto Escolar. 

Foi feita a apresentação dos relatórios das visitas ao refeitório efetuadas pela associação, bem 
como as recomendações dirigidas à direção do agrupamento, à Dgeste e à empresa 
concessionária. A este respeito, os participantes na reunião propuseram que se encontrem formas 
para fazer face a este problema tendo proposto: 

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

b) Rotação dos trabalhadores da concessionária da cantina; 
c) Articulação com outras associações de pais para tomadas de posição conjunta. 

Foi discutida a Flexibilidade Curricular, cuja possibilidade de aplicação a todas as escolas está 
prevista para o próximo ano letivo, tendo os pais presentes manifestado o seu desejo de que a ES 
Rainha Dona Leonor participe já no próximo ano letivo com turmas de início de ciclo de 
escolaridade. 

A propósito da revisão da carta educativa, e do debate sobre esta matéria, foi consensual que é 
necessário assegurar que a rede escolar garanta o acesso às escolas do agrupamento aos alunos 
que residam no bairro onde a escola se insere e que, por outro lado, os alunos cujos encarregados 
de educação desenvolvam a sua atividade profissional no eixo de serviços que se estende desde 
o Campo Grande até à Avenida do Brasil sejam colocados nas duas escolas secundárias de 
Alvalade e não apenas na ES Rainha Dona Leonor como sucede agora. 
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Alguns 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. 

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 os assuntos de natureza, ética, bélica ou militar devem ser tratados nas 
disciplinas próprias e nos anos de escolaridade adequados. 

Participaram no total 15 pessoas tal como consta na folha de presenças. 


