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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ESCUNDÁRIA DR. JOSÉ 
AFONSO (APEEESJA) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018/2019 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Dr. José Afonso, eleita em 4 de janeiro de 
2019, apresenta neste documento as atividades desenvolvidas desde a sua eleição até 31 de agosto de 2019, tendo 
presente as linhas de atuação estratégica definidas no plano de atividades. 

1. TORNAR A ESJA UMA REFERENCIA NO ENSINO E NOS RANKINGS ESCOLARES 

 Sensibilização da Direção da ESJA para a reintrodução da área de Artes Visuais no 10º ano, que, atendendo 
ao número de inscrições, veio a ocorrer no ano letivo 2019/20; 

 Colaboração na preparação e dinamização da cerimónia de entrega de prémios de mérito referente ao ano 
letivo 2017/2018, incluindo financeiramente; 

 Sensibilização da Direção da ESJA para as vantagens das práticas do mindfulness, quer ao nível do 
comportamento dos alunos quer ao nível dos resultados escolares. 

 

2. REFORÇAR A IMAGEM E COMUNICAÇÃO DA ESCOLA 

 Levantamento das principais necessidades de pintura exterior da ESJA de forma a corrigir humidades e 
melhorar imagem da escola, solicitando orçamentos a duas empresas e sua apresentação à ESJA e ao 
Ministério da Educação; 

 Iniciação de processo de levantamento de contactos com vista a fomentar a comunicação global escrita; 
 Sensibilização da Direção da ESJA para a necessidade de desenvolvimento de novo website para a Escola. 

 

3. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ENSINO 

 Iniciação de levantamento de necessidades da ESJA em termos de materiais e equipamentos para as 
áreas do desporto, das ciências, da informática e artes visuais; 

 Pedidos de apoio a várias entidades públicas e privadas para aquisição de matérias e equipamentos, tendo 
sido conseguido microscópio no Instituto de Medicina Molecular Dr. João Lobo Antunes; 

 Acompanhamento de visita de técnico de ares condicionados para avaliar a situação existente; 
 Deslocação à Federação Portuguesa de Natação para levantamento de tocas de natação, doadas por esta 

entidade. 
 

4. DINAMIZAR A VERTENTE CULTURAL E SOCIAL 

 Colaboração com a Associação de Estudantes na preparação do Baile de Carnaval; 
 Elaboração de protocolos com várias entidades de forma a que os alunos, filhos de pais associados, possam 

beneficiar de descontos, nas áreas das artes, línguas, desporto, serviços, etc. 
 

5. ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS 

 Reunião com Delegado Regional da Educação em março de 2019 com vista a contribuir para a resolução de 
necessidades específicas da escola, tais como a falta de Assistentes Operacionais, as Ruturas na rede 
predial e elevados níveis de água faturada não consumida e atraso na colocação de professores; 

 Fornecimento de elementos sobre falta de Assistentes Operacionais à CONFAP – Confederação Nacional 
das Associações de Pais 

 Promoção de ação de sensibilização na ESJA sobre Bullying e Cyberbullying. 
 

6. REPRESENTAÇÃO ATIVA E ACOMPANHAMENTO REGULAR 

 Participação nas reuniões do Conselho Geral da ESJA; 
 Participação nas reuniões com a Direção da ESJA; 
 Participação em reuniões da UCAPES – União Concelhia das Associações de Pais do Seixal.  
  

7. REESTRUTURAÇÃO DA APEEESJA 

 Desenvolvimento e entrada em produção de website para a APEEESJA com vista a disponibilizar informação, 
receber sugestões, pagamento de quotas, e manter uma real aproximação entre todos; 

 Reativação da página do facebook da APEEESJA; 
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 Promoção de concurso aos alunos para criação de logotipo para a APEEESJA, e atribuição de cheque-oferta 
da FNAC ao vencedor; 

 Apresentação e aprovação de proposta de alteração aos estatutos da APEEESJA para que estes se tornem 
mais atuais e versáteis; 

 Promoção da auscultação dos associados, e da restante comunidade escolar, para melhor identificação de 
aspetos a melhorar; 

 Promoção da inscrição de novos associados. 
 

 
 
Seixal, 31 de agosto de 2019 


