
1 
 

Resumo Reunião 2012 11 19 

Direcção EBI Miraflores – Direcção Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 

No dia 19 de Novembro de 2012, a nova Direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

(APEE) da EBI de Miraflores eleita no dia 5 do corrente mês, e devidamente representada por Nuno 

Picardo, Pilar Mosquera, João Marques e António Lopes, reuniram com a Direcção da Escola, estando 

em sua representação presentes a Dra. Fátima Rodrigues (Directora), a Drª Conceição Meira 

(Coordenadora) e a Dra. Cláudia Ferreira (Adjunta da Direcção).  

Esta reunião tinha como duplo objectivo a apresentação das duas Direcções, assim como do Plano de 

Actividades da APEE, com o qual se candidatou a eleições, e do qual foi feita a entrega de uma cópia à 

Direcção da EBI, passando-se á abordagem das principais áreas de intervenção constantes do mesmo, 

conforme a seguir se descreve:  

 

1. Comunicação e Informação - A Direcção da APEE, defendeu o seu total interesse na dinamização de 

ferramentas de informação que potenciasse a interacção entre a APEE, a Escola e os 

Pais/Encarregados de Educação, disponibilizando-se a Direcção da EBI, a facultar a lista de contactos 

necessários para que este ponto do plano pudesse ser implementado, quer por contactos directos 

com os Pais e EEs, assim como através da caderneta do aluno, neste caso com recurso ás Directoras 

de Turmas, através de distribuição de flyers de tamanho reduzido. Foi também salientado o facto da 

APEE ter já o seu site, blog e página do Facebook em pleno funcionamento, pelo que seria também 

essencial a interligação com o site da Escola/Agrupamento 

 

2. Realização de inquéritos aos Pais e EEs: foi sugerido pela Direcção da EBI que este tipo de 

inquéritos fosse realizado no âmbito do observatório já existente, e de acordo com o formato 

utilizado. A definir. 

 

3. Melhoria dos espaços físicos da EBI – Neste ponto foi debatida a segurança das instalações, assim 

comos respectivos acessos, nomeadamente a necessidade de reforçar as vedações da EBI, por onde 

hoje os alunos têm a possibilidade de sair para o exterior, estando nos planos da EBI o reforço e 

melhoria das mesmas. Foi sugerido pela APEE, que se deveriam mudar os caixotes de lixo (Plastico e 

Papel/cartão) de lugar quer por questões de higiene, quer por questões estéticas, no entanto a 

Direcção da EBI, referiu que não é possível optar por outro local, porque só ali o camião do lixo 

poderá executar com eficiência o trabalho de recolha do mesmo, ao que a APEE sugeriu optar-se 

pela delimitação do local com a construção/colocação de um estrutura que permitisse a sua 

manutenção em termos de local, mas melhorando o aspecto e a segurança. A APEE questionou se 

haveria neste âmbito, algum plano de necessidades levantado, sobre o qual a APEE pudesse de 

alguma forma contribuir, ficando do lado da Direcção a avaliação do tema para abordagem futura. 

 

4. Apoio ao Desporto Escolar – Foi sugerido pela APEE a possibilidade de realização de actividades 

desportivas inter-escolas, nomeadamente nas modalidade de desportos colectivos, 

disponibilizando-se para cooperar com os docentes de Educação Física, tendo sido referido pela 

Direcção da EBI, não haver condições para essa realização, dado implicar a presença de Professores 

em períodos pós horário laboral, assim como pela pouca disponibilidade de tempo por parte dos 

alunos, em horário após as aulas. Foi ainda referido que existem já actividade internas 

desenvolvidas, assim como algumas externas, nomeadamente o Corta Mato que se irá realizar em 

Dezembro na Escola Secundária de Miraflores e que agrupará vários escalões etários. A APEE 
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reforçou a sua disponibilidade para contactar os Professores de Educação Física, no sentido de 

poder em conjunto organizar alguma actividade que possa ser conjugado entre ambos. A APEE 

questionou se há alguma lacuna ou necessidade de melhoria das instalações/equipamentos 

desportivos, ao que a Direcção da EBI afirmou, que tudo se se encontra em perfeitas condições, 

pois é um tema observado com o máximo de rigor, nomeadamente por questões de segurança, 

tendo em conta a existência de inspecções da DREL sobre esta matéria, que pode dar origem a 

contra ordenações disciplinares.   

 

5. Apoio á realização de Eventos – Este ponto foi bem aceite pela Direcção da EBI , no que diz respeito 

ao apoio na realização das Festas tradicionais (Natal e Fim de Ano), mas com grande relutância face 

a Visitas de Estudo, tendo em conta a responsabilidade que este tipo de eventos acarreta, assim 

como a disponibilidade de recursos humanos que implica. Foi sugerido pela Direcção da EBI, que 

fosse a própria APEE a assumir a total responsabilidade das organizações que pretendesse 

implementar, pelo que, a APEE de acordo com o Plano de Actividades apresentado, irá trabalhar 

nesse sentido, mas de forma autónoma e independente da EBI, obviamente dentro das 

possibilidades e responsabilidade que a mesma possa assumir.   

 

6. Palestras e Workshops: A Direcção da EBI, encara com grande relutância utilidade na sua 

organização, porquanto não acredita numa expressiva presença de participantes, excepto se as 

mesmas forem abertas á comunidade. A APEE irá desenvolver o seu trabalho de acordo com o 

Plano traçado. 

 

7. Projecto da horta biológica: A Direcção da EBI, não se opõe á sua realização, pese embora ter 

referido, que não se poderá contar com qualquer disponibilidade dos professores, nomeadamente 

de Ciências da Natureza, por uma questão de tempo. No entanto existe espaço disponível para o 

efeito, inclusive já foi tentada a realização de um projecto semelhante, mas que acabou por não se 

concretizar. A APEE manterá este ponto do Plano, pelo que será apresentado oportunamente uma 

proposta pelo Grupo de Trabalho existente. 

 

8. Divulgação do Quadro de Mérito: A Direcção da EBI aprovou de imediato a sugestão da APEE, 

referindo que considera  importante distinguir o mérito dos alunos, sendo já prática habitual a sua 

divulgação. Foi sugerido como prémio, a aquisição de Vales FNAC, a atribuir aos 10 melhores 

classificados, que lhes possibilitará a aquisição de Livros, CDs, DVDs e outros materiais didácticos 

existentes nesta cadeia de lojas. A APEE disponibilizou-se a patrocinar esta iniciativa, pelo que serão 

desenvolvidos todos os esforços na angariação de verbas para cobertura dos valores estimados em 

cerca de 150€. 

 

9. Criação do coro infantil: a Direcção da EBI considerou esta ideia bastante interessante, tendo sido 

sugerido pela APEE, a possibilidade de interacção com uma Entidade Externa (Escola de Música), 

pelo que o Grupo de Trabalho existente irá efectuar uma proposta de implementação.   

 

10. Controlo de acessos e aquisição de senhas de refeição: A Direcção da EBI, esclareceu, que apesar 

de ter havido algumas diligências no sentido de apresentação de propostas por parte de alguns Pais 

e EEs, trata-se de um projecto bastante amplo e carece de integração de desenvolvimentos, quer de 

estrutura, quer de manutenção. Será implementado previsivelmente a partir de Janeiro de 2013, 

em conjunto com a ES de Miraflores, um sistema que permite simultaneamente o controlo de 

acessos e a aquisição/reserva das senhas de refeição, assim como permitir a consulta aos Pais e EEs, 

de informação relativa aos horários, (faltas e atrasos), e á alimentação. Foi ainda referido pela 



3 
 

Direcção da EBI, que o sistema de controlo de acessos é válido apenas para o 2º ciclo, tendo em 

conta a obrigatoriedade de permanência na Escola para os alunos do 1º ciclo. Adicionalmente foi 

referido que a responsabilidade da Escola no controlo dos acessos, não cobre os períodos de 

almoço.    

 

11. Campanha de Sensibilização Rodoviária e Apoio da PSP para assegurar um melhor 

“funcionamento” da rua de acesso á EBI nas horas de ponta: Foi aceite pela Direcção da EBI a 

realização de acções de sensibilização a condutores nomeadamente na Avenida Jaime Cortesão, 

Quanto a acções de prevenção rodoviária dentro da Escola, foi referido pela Direcção da EBI, que é 

normalmente efectuada uma acção com o apoio da PSP dirigida aos Alunos. Relativamente ao 

controlo do trânsito á porta da Escola, a Direcção da EBI evocou que são conhecidos os escassos 

recursos da PSP, pelo que dificilmente será viável qualquer tipo de alteração a este nível. Foi 

referido ainda que poderia ser solicitada a ajuda à Policia Municipal, entidade responsável pelo 

Policiamento local.  

 

12. Qualidade das Refeições servidas no refeitório escolar: A Direcção da EBI assegurou a boa 

qualidade da alimentação, tendo convidado a APEE, a visitarem o refeitório sempre que o 

desejarem, inclusive com o efeito de  surpresa, e verificarem in loco as condições em que são 

servidas as refeições aos alunos, quer em termos de quantidade e de qualidade. Ressalvou ainda 

que as ementas são divulgadas e publicadas regularmente no site da Escola, e que as refeições são 

confeccionadas de acordo com a devida regulamentação, nomeadamente no que diz respeito ao 

valor calórico. 

 

13. Apresentação de Projecto de CTL/ATL dentro do recinto da escola: A Direcção da EBI considera 

que não é uma necessidade premente, atendendo à oferta que a escola tem para os alunos em 

termos de cobertura de horários, nomeadamente a biblioteca que funciona neste momento até às 

16h40m, excepto 1 dia por semana. Foi referido expressamente pela Direcção da EBI, não existirem 

condições  de espaço para a sua implementação dentro da EBI Miraflores, tendo sido sugerido uma 

colaboração entre as diversas APEEs do Agrupamento, no sentido de se aproveitar o que já existe 

nas outras Escolas, nomeadamente na Escola do Alto de Algés, essencialmente para cobertura dos 

períodos de férias, sendo no entanto necessário resolver a questão dos transportes, podendo ser 

estabelecida uma Parceria com o Sport Algés e Dafundo A APEE ficou de apresentar um plano que 

satisfaça as necessidades levantadas pelos Pais e EEs, que será apresentada á Direcção da EBI. Para 

este efeito será necessário efectuar um questionário os Pais e EEs, no sentido de avaliar o nº de 

alunos que eventualmente poderiam vir a usufruir desta facilidade, assim como os custos a 

suportar. 

 

14. Dinamização do Banco de Livros e estreitamento da colaboração com a Biblioteca: A Direcção da 

EBI manifestou um grande interesse em ambas as actividades. Ressalvou-se o facto de os Manuais 

Escolares terem a partir deste ano, uma utilização prevista para os próximos 6 anos lectivos, sendo 

necessário começar a preparar a divulgação desta acção de recolha para o próximo ano lectivo, 

disponibilizando a EBI, o espaço necessário para o depósito dos mesmos e respectiva catalogação 

(ano escolar e disciplina).  

 

15. Promoção de acções de apoio a famílias carenciadas: Foi salientado pela Direcção da EBI, que está 

já a decorrer uma campanha (Ser Solidário), á qual a APEE já se associou através da publicitação em 

Site, sendo possível a implementação de acções fora da época de Natal. Para esse efeito foi 

solicitado pela APEE a possibilidade de se dirigir essas campanhas a famílias já identificadas pela 
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EBI, o que possibilitaria uma abordagem directa por parte da Direcção da Escola. Foi ainda 

salientada a existência de outras carências, nomeadamente famílias que possam ter dificuldades, 

mas que não se identificam, não permitindo uma ajuda direccionada.  

 

 

Fora do Plano de Actividades, foram ainda abordados os seguintes temas:  

 

1. Cartões de acesso à EBI: Serão conferidos cinco cartões à Direcção da APEE (um por cada membro 

da Direcção), cuja gestão de acesso será assegurada pela mesma com os Grupos de Trabalho, na 

medida das necessidades que existam em termos de acesso à Escola. 

 

2. Comunicação Institucional: Foi também decidido entre ambas as Direcções, que a comunicação 

entre a APEE e a EBI, será centralizada entre os Orgãos Directivos das mesmas.  

 

3. Sala para APEE: A sala onde está instalado o Posto Médico, ficará disponível para a APEE poder 

guardar o arquivo ou outros materiais necessários, assim como utilizar o computador que lhe 

pertence. As reuniões alargadas da Associação, dos seus diversos Orgãos e Grupos de Trabalho, 

podem realizar-se na ES de Miraflores, visto esta funcionar até às 24 h, sendo apenas necessário 

proceder à sua requisição através da Direcção da EBI. 
 

4. Representação da APEE no Conselho Geral – Foi solicitado pela Direcção da EBI, a indicação do 

nome do representante da APEE neste Conselho, tendo sido indicado a Pilar Mosquera, e em caso 

de necessidade da sua substituição, o Nuno Picardo. 


