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///SÍNTESE 

 

A APEE/Rainha foi convocada pelo coordenador da equipa responsável pela revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, Professor Luís Capucha, do ISCTE, para uma reunião em painel com 
outras APEE da cidade que tinha como objetivo «melhor compreender as diferentes 
problemáticas e reflexões por parte das Associações de Pais». 

Foram abordados quatro temas: 

a) Envolvimento das APEE nas decisões da escola; 
b) Caracterização do Agrupamento: pontos fortes e pontos a melhorar; 
c) Rede Escolar – área de influência das escolas; 
d) Expectativas quanto à nova Carta Educativa. 

Relativamente ao primeiro ponto em discussão a APEE/Rainha referiu que a associação está a 
retomar a atividade neste ano letivo e que se tem caracterizado pelo estabelecimento de 
contactos institucionais com todos os membros da comunidade educativa.  

Tem sido uma prioridade da associação a afirmação da participação dos pais e das famílias na 
promoção do sucesso dos seus filhos ou educandos, tendo proposto atividades dirigidas a 
alunos e a pais que têm tido uma excelente participação.  

Por outro lado, tem sentido que a escola ainda mantém com as famílias um nível de 
envolvimento muito baixo. É uma relação de confiança que tem vindo a ser desenvolvida, 
assente numa participação colaborativa e construtiva – um território com um potencial de 
crescimento bastante elevado, embora com resultados modestos e evoluindo lentamente. 

No segundo ponto, foram apresentados como pontos fortes o excelente relacionamento com a 
Junta de Freguesia, os bons resultados académicos, e a qualidade do espaço escolar. Como 
pontos a melhorar foi referida a reduzida oferta de clubes e projetos, a baixa participação no 
desporto escolar e a fraca abertura à comunidade e ao envolvimento das famílias. 

Quanto ao terceiro tema, a APEE/Rainha destacou a discrepância que existe entre os dois 
mapas da Rede Escolar que atualmente existem – um da CML e outro da DGEstE – que não 
coincidem entre si. No mapa da CML a sede do agrupamento está fora da área de abrangência 
onde se situa e no da DGEstE a área é demasiado extensa – alcança a Praça de Londres e a 
Avenida Guerra Junqueiro até à Alameda Dom Afonso Henriques.  

Foi ainda referido que toda a área de serviços situada desde o Campo Grande (poente) / 
Avenida das Forças Armadas até à Avenida Marechal Craveiro Lopes e Avenida do Brasil, que 
compreende dezenas de instituições como a CML, Universidade de Lisboa, ISCTE, IMT, 
Biblioteca Nacional, Torre do Tombo, Museu da Cidade, Museu Bordalo Pinheiro, Universidade 
Lusófona, LNEC, Parque de Saúde de Lisboa, INFARMED, IPS, entre muitas outras agências da 
Administração do Estado, estão situadas na área de abrangência do AERDL. 



 

ASSOCIAÇÃO DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  
DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA DONA LEONOR 

ISCTE – REVISÃO CARTA EDUCATIVA 27 ABRIL 2018 18:00_21:00 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 1749-069 LISBOA 

apeerainhadleonor.wordpress.com | facebook.com/APEERainha | apee.rainha@gmail.com 

 

Tendo em conta que o elevado número de trabalhadores que exercem a sua atividade 
profissional nestas instituições podem contribuir para uma descaracterização do perfil da Escola 
Secundária Rainha Dona Leonor – que se insere num bairro com uma forte caracterização 
residencial e que tem beneficiado de um rejuvenescimento demográfico recente – foi proposto 
que se proceda à alteração da área de influência das escolas e que se partilhem estes territórios 
com outros agrupamentos como seja o Agrupamento de Escolas de Alvalade, nomeadamente 
transferindo os serviços da Avenida do Brasil (norte) e do Campo Grande (nascente) para a 
Escola Secundária Padre António Vieira, que de resto fica igualmente próxima. 

No que diz respeito ao último ponto foi mencionado que a APEE/Rainha gostaria que algumas 
das questões referidas anteriormente fossem equacionadas, nomeadamente a necessidade de 
maior aproximação dos mapas da Rede Escolar de modo a permitir uma melhor redefinição da 
área de abrangência do agrupamento e que a nova Carta Educativa refletisse também uma 
melhor governança (mesmo que através de redes não formais) entre a CML e o Ministério de 
Educação, designadamente em áreas que atualmente são da competência do Ministério. 

 


