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1. RELATÓRIO 

O ano letivo 2017/2018 fica marcado pelo regresso à atividade da associação. 

 

1.1 PLANO FINACEIRO  

No plano financeiro foi necessário regularizar a relação com a AT. Nenhuma direção 
anterior tinha cumprido com as obrigações tributárias. Embora a atividade não implique o 
pagamento de nenhum imposto é necessário proceder à entrega do IRC e de cumprir 
com outras obrigações fiscais. No dia 14 de novembro de 2017, a lista que se propôs a 
eleições e que veio a constituir-se nos órgãos socias da associação, foi confrontada pela 
diretora do agrupamento com uma notificação da AT para cessar a atividade da 
associação por via da não entrega de nenhuma declaração contributiva. Foi feita a 
entrega dos anos constantes da notificação: 2015 e 2016 e já em 2018 foi feita a entrega 
respeitante a 2017.  

Após requerimento dirigido ao diretor da repartição de finanças as coimas pelo atraso 
foram reduzidas de 300€ para 75€ por cada ano de atraso. A entrega deste ano foi 
realizada dentro do prazo. A próxima direção deverá equacionar requerer a dispensa de 
entrega de declarações de rendimento, após a entrega referente ao exercício de 2018 
para que este problema não se volte a colocar. Todo o trabalho de contabilidade foi 
realizado a título gracioso pelo contabilista da APEE da EB Bairro de São Miguel 
(APEEL) a quem, naturalmente, se agradece, bem como à direção da APEEL.  

Com a CGD foi negociada uma isenção de pagamento de despesas de manutenção da 
conta à ordem – obrigatória por lei – que permitiu poupanças de dezenas de euros ao 
ano. 

Foram realizadas diversas despesas com fotocópias, sobrescritos, selos de correio, 
despesas de deslocação, um marco de correio, entre outras, suportadas pelos membros 
da associação cujo valor andou na ordem dos 75€. 

Em termos de despesas documentadas e contabilizadas foram todas autorizadas em 
reuniões da associação e constam do quadro respeitante às contas. A despesa com os 
flyers é um encargo incluído neste exercício mas que terá aplicação ao longo de dois (ou 
mais) anos letivos. Para esta despesa, o valor mais baixo obtido em orçamentos pedidos 
foi de 153.75€ que após negociação foi reduzido para 55.35€. 

Foi integrado no saldo da associação a quantia de 40€, entregues pela anterior direção 
conforme consta de ata lavrada no momento, bem como o valor existente na conta 
bancária à data da posse da direção. 
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1.2 RELAÇÕES COM A COMUNIDADE EDUCATIVA 

Durante este ano foram estabelecidos contactos com todos os elementos da 
comunidade educativa. Os membros eleitos reuniram mensalmente na sede e uma vez 
por período, esta reunião manteve-se aberta a todos os pais e encarregados de 
educação da escola.  

Foram mantidas reuniões de trabalho com a direção do Agrupamento:  

9 Maio 2018 – Encoraja a escola a participar no Projeto de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular; a disponibilizar o portal inovar; propõe o funcionamento das salas de estudo 
até à realização de provas exames e melhorias na oferta do bar e da cantina. 

20 Março 2018 – Propõe a criação de um manual de procedimentos de matrículas, de 
uma iniciativa para a promoção do desporto escolar, da ampliação/reformulação do 
Jornal Académico e da criação de um novo projeto através da participação no Plano 
Nacional de Cinema; 

4 Dezembro 2017 – Apresentação da Associação e do Plano de Atividades, propõe a 
criação de conferências e dá a conhecer os contactos que se estabelecem com a 
comunidade educativa. 

Com a comunidade educativa: 

20 Março 2018 – Recomendações para a melhoria da oferta da cantina na sequência 
das visitas realizadas no 2º período. 

16 Fevereiro 2018 – Comunicado com a posição da associação relativamente ao Teatro 
Municipal Maria Matos. 

6 Fevereiro 2018 – Relatório das visitas efetuadas à cantina para avaliar as refeições 
servidas na escola. 

29 Janeiro 2018 – Reunião com os responsáveis pelo projeto Uma Praça em Cada 
Bairro da Divisão de Espaço Público da CML no sentido de debater soluções para 
melhorar a segurança e o conforto dos alunos nas imediações da escola. 

26 Janeiro 2018 – Posição conjunta das associações de pais e encarregados de 
educação das escolas do agrupamento no sentido de discutir oportunidades conjuntas 
de trabalho, desenvolver sinergias e acertar posições relativas a matérias de interesse 
comum. 

10 Janeiro 2018 – Reunião com a Junta de Freguesia de Alvalade. A associação propõe 
um conjunto de melhorias no espaço público no sentido de melhorar a circulação e os 
atravessamentos nas ruas limítrofes da escola. 
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9 Janeiro 2018 – Delegação da OCDE reuniu com toda a comunidade educativa no 
âmbito da realização do relatório sobre recursos das escolas. Síntese da participação e 
informação sobre o trabalho da OCDE. 

18 Dezembro 2017 – Reunião com o SPO. Propõe a realização de uma conferência. 

Paralelamente, foram mantidas reuniões entre membros da direção e dos grupos de 
trabalho que se formaram. 

No âmbito do Conselho Geral foram realizadas sete reuniões deste órgão e três em 
comissões especializadas.  

Todas estas reuniões foram documentadas, o conteúdo foi publicado no site da 
associação e divulgadas junto dos associados e da comunidade educativa. 

 

1.3 COMUNICAÇÃO 

Foram criados um site institucional 
<apeerainhadleonor.wordpress.com> e uma página 
no Facebook <Facebook.com/APEERainha>. O site 
apresenta-se como agregador de toda a informação 
e atividade da associação, de legislação relevante e 
permite o registo de novos associados. A página do 
Facebook é utilizada para divulgar as atualizações 
ao site, informações veiculadas pela escola, de 
interesse para alunos e famílias nas áreas da 
educação, desporto e cultura. 

Foram enviados e-mails para os associados e para os representantes dos pais e 
encarregados de educação (RPEE) sobre matérias consideradas relevantes como os 
protocolos, alterações legislativas importantes e reuniões abertas. 

A comunicação com os RPEE revelou-se difícil. Começou por se pedir à escola que 
remetesse aos RPEE, via DT, um email a solicitar a disponibilização dos contactos à 
associação. Foram obtidos através do formulário online os contactos dos representantes 
de cerca de um terço das turmas da escola. No segundo período alterou-se a estratégia 
e foram solicitados os endereços de email através de formulário em papel nas reuniões 
DT/PEE do segundo período. Foram recebidos contactos de 22 turmas, entregues pela 
direção do agrupamento à associação apenas em meados do 2º período. Ainda assim, 
não foi possível estabelecer o contacto com os representantes de 10 turmas. 

No início do ano letivo 2018/2019 foi solicitado à direção do agrupamento que 
recolhesse os contactos dos RPEE na primeira reunião entre os encarregados de 
educação e os DT através de formulário disponibilizado pela associação. Foi possível., 
desta forma, recolher os contactos dos RPEE de particamente todas as turmas e 
estabelecer contacto com todos os PEE logo desde o início do ano letivo. 
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1.4 CONFERÊNCIAS  

Foram realizadas duas conferências. Uma destinada a pais sobre o processo de 
orientação escolar e outra destinada a alunos. A primeira teve lugar no dia 8 de maio no 
auditório da escola. Foram convidados o Professor Doutor José Morgado, professor 
universitário que tem dedicado a carreira aos temas da educação, a Dra. Joana França, 
psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação da escola, a Dra. Patrícia Galvão, 
psicóloga clínica na moderação da conversa com os participantes, o Dr. Ricardo Varela, 
Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade com o pelouro da Educação e Juventude. A 
diretora do agrupamento foi igualmente convidada, mas por motivos de ordem pessoal 
não pode participar.  

As escolhas, a orientação e o papel de mães, pais ou educadores foram os temas desta 
conferência que visou fazer uma reflexão sobre um momento crucial da vida das 
famílias. Contou com cerca de 120 inscrições, maioritariamente de PEE da escola 
embora se tenham inscrito alguns professores e alunos, incluindo da EB23 Eugénio dos 
Santos e um número residual oriundo de outras escolas da cidade. 

A conferência foi amplamente divulgada por e-mail, web e social media e também 
através da entrega de flyers aos alunos das turmas de 9º ano e do 12º ano de 
escolaridade a quem foi também distribuído o booklet (apenas 9º ano) que foi concebido 
para a conferência. Os participantes na conferência receberam igualmente um exemplar. 
Flyers e booklet foram custeados pela junta de freguesia de Alvalade a quem se 
agradece a colaboração, bem como aos conferencistas que participaram pro bono. O 
booklet foi também disponibilizado online e por e-mail a todas as turmas da escola. 

A segunda conferência, Educar para o 
Direito da autoria da advogada Paula 
Varandas foi proposta pela associação à 
direção do agrupamento, era destinada a 
alunos e participaram diversas turmas do 
ensino secundário. Foi muito bem 
acolhida quer por professores quer pelos 
alunos, tendo a escola agendado duas 
outras intervenções em datas posteriores.  

A conferência visou o tema das 
responsabilidades dos jovens e tem sido apresentada em escolas de norte ao sul do 
país. Passou pela ES Rainha Dona Leonor no dia 12 de abril. Também aqui a 
conferencista participou pro bono. 

Foram oferecidos aos conferencistas, a título de agradecimento, um presente (chá de 
loja portuguesa) que foi custeado pela mãe de uma aluna da escola a quem se agradece 
a generosidade do gesto. 
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1.5 ASSOCIADOS 

O número de associados é bastante reduzido tendo em conta a dimensão da escola. As reuniões 
abertas contam, no entanto, com a participação de pais e encarregados de educação que não 
são associados e constituem também um momento de novas inscrições. De realçar que a 
associação retomou a atividade após o início do ano letivo e apenas conseguiu contactar com 
um significativo número de turmas a meio do segundo período. 

 

1.6 VISIBILIDADE  

O trabalho desenvolvido junto da comunidade 
educativa acabou a por dar grande 
visibilidade à associação que no decorrer do 
ano letivo foi contactada por dois órgãos de 
comunicação social, tendo um deles feito 
referência à APEE/Rainha numa notícia 
publicada. 

 

1.7 ESPAÇO PÚBLICO 

Foi feito um levantamento de pontos críticos ou a necessitar de intervenção pela autarquia e 
elaborado um caderno de encargos com o objetivo de aumentar a segurança e o conforto dos 
alunos nas deslocações de e para a escola que foi apresentado à autarquia. Algumas propostas 
foram já concretizadas e outras estão ainda em análise. 

 

1.8 PROTOCOLOS 

A associação estabeleceu contactos com instituições ligadas ao ensino, desporto, cultura e lazer 
que operam na área de influência da escola no sentido de acordar protocolos de parceria que 
permitam conceder benefícios aos associados, filhos e educandos. Até ao final do ano foram 
acordados protocolos com oito instituições e estão quatro em discussão de um total de mais de 
duas dezenas de instituições contactadas. 

 

1.9 RGPDP 

Em virtude da entrada em vigor do novo quadro legislativo, foi aprovada uma política de proteção 
de dados pessoais e estabelecidas normas internas para a preservação desses dados. 



 

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

RELATÓRIO E CONTAS 2017/2018 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 1749-069 LISBOA | NIPC 501785035 

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

7 

 

2. CONTAS  

 

SALDO INÍCIO EXERCÍCIO 2017/2018     
14-11-2017 Saldo Bancário    557,42 

  Saldo Numerário   40,00 

      subtotal 597,42 

RECEITA         

2017/2018 Quotas Associados (numerário)   115,00 

2017/2018 Quotas Associados (transferência)   10,00 

      subtotal 125,00 

DESPESA         

29-12-2017 Alteração Titulares (transferência)   18,72 

15-01-2018 Pagamento Coimas (transferência)   150,00 

21-05-2018 Cópias Chaves (numerário)   7,05 

22-05-2018 Cópias Chaves (numerário)   1,75 

17-10-2018 Flyers Divulgação (transferência)   55,35 

17-10-2018 TRANSF CREDITO SEPA (transferência) 0,52 

      subtotal 233,39 

SALDO FINAL EXERCÍCIO 2017/2018     

05-11-2013 Saldo Bancário    342,83 

05-11-2013 Saldo Numerário   146,20 

    SALDO FINAL   489,03 
 

 

3. CONCLUSÃO 

Considera-se que o grau de execução do plano de atividades excedeu os objetivos definidos 

com bons resultados na generalidade dos pontos. A gestão foi pautada por fortes economias que 

permitiram obter ganhos significativos quer no presente ano letivo quer em exercícios futuros. 

Um elevado sentido de responsabilidade e de transparência orientou toda a atividade dos órgãos 

sociais. A associação está em pleno funcionamento, atuando a todos os níveis, com contactos e 

representação junto de toda a comunidade educativa. Será necessário no futuro aumentar a 

representatividade e estabelecer uma relação mais estreita com os pais e encarregados de 

educação da escola, procurando posicionar a associação como promotora do diálogo e de um 

conhecimento pleno da escola e do seu funcionamento. 

 


