
 

1 
 

 

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019/2020 

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 entre 1 de setembro de 2019 e 30 de junho de 2020, 
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 disciplina de Teatro; 
 Sensibilização da Direção da ESJA para a importância de os critérios de avaliação serem aprovados em 

tempo útil, antes de ser realizada qualquer avaliação, e divulgados, de forma global, no website da escola; 
 Acompanhamento do processo de colocação de professores, e suas faltas; 
 Realização, em janeiro de 2020, de inquérito dirigido a todos os pais e encarregados de educação da ESJA, 

com vista a identificar oportunidades extra de formação que fossem ao encontro das necessidades, tendo os 
respetivos resultados sido enviados à Direção da Escola em 18.02.2020. 
 

2. REFORÇAR A IMAGEM E COMUNICAÇÃO DA ESCOLA 

 
 Deu-se continuidade ao processo de compilação dos contactos dos EE com vista a fomentar a comunicação 

global escrita; 
 Foi apresentado à Direção da ESJA, em 17 de julho de 2020, um conjunto de sugestões de melhoria a 

introduzir no website da escola, quer a nível geral quer a nível de reforço das áreas existentes e/ou que 
podem ser criadas, apostando na melhoria contínua desta importância ferramenta de comunicação interna e 
externa. 

 

3. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ENSINO 

 
 Deu-se continuidade ao levantamento de necessidades da ESJA em termos de materiais e equipamentos 

para as áreas do desporto, das ciências, da informática, artes visuais e línguas; 
 Deu-se continuidade aos pedidos de apoio a entidades públicas e privadas para a aquisição dos materiais e 

equipamentos cujas necessidades tenham sido identificadas, bem como junto dos encarregados de 
educação; 

 Foi adquirido, e entregue, em 14/05/2020, na Escola Secundária Dr. José Afonso, 2 microscópios Leica, com 
câmara Wi-Fi, cujo valor ultrapassou os 3000 euros, após processo de recolha de donativos; 

 Envio, em 27.03.2020, de alguns contributos ao Sr. Ministro e Secretários de Estado da Educação, sobre o 
que, no nosso entender, deve ser feito nas escolas para dar resposta às necessidades do ensino à distância, 
em condições de igualdade, incorporando o que se pode chamar de um Plano Tecnológico para as Escolas. 

 Divulgação, no dia 2 de abril, da plataforma Student Keep junto dos associados, representantes dos pais e 
encarregados de educação, diretores de turma, e direção da ESJA. 

 Elaboração e apresentação de quatro candidaturas a Prêmio da Fundação Manuel António da Mota, 
nomeadamente para a área das ciências, dos meios informativos, da educação física e de um sistema de 
desinfeção para COVID19, não tendo nenhuma merecido, infelizmente, aprovação. 
 

4. DINAMIZAR A VERTENTE CULTURAL E SOCIAL 

 
 Deu-se continuidade à elaboração de protocolos com entidades parceiras de forma a que os alunos, filhos 

de pais associados, possam beneficiar de descontos, nas áreas das artes, línguas, desporto, serviços e 
saúde. 
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5. ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
 Reiterou-se, em setembro e novembro de 2019, junto da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do 

Tejo a necessidade de resolução das perdas de água na rede predial da escola que originam elevados níveis 
de água faturada e não consumida. Em 21 de novembro de 2019 fomos informados pelo Diretor Regional 
que, após levantamento das peças de desenho da rede junto da escola, se encontrava em curso um 
procedimento administrativo para resolver a situação; 

 Levantamento das necessidades de assistentes operacionais para garantir o normal funcionamento da 
escola nas várias áreas (Portaria, Pavilhão A, Pavilhão B, Pavilhão C, Ginásios e Zona exterior) e nos dois 
turnos de funcionamento;  

 Solicitação de reunião ao Delegado Regional da Educação de Lisboa e Vale do Tejo; e promoção do abaixo-
assinado "Pela Segurança e Ensino dos alunos na Escola Secundária Dr. José Afonso", enviado a vários 
organismos do Ministério da educação; 

 Exposição, em novembro de 2019, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República, sobre a forma 
de funcionamento caótica em que se encontra a escola por falta de assistentes operacionais, a meio do 
primeiro período de aulas, apelando à sua intervenção. 

 

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.  
 Participação em iniciativas da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais 

 

7. REESTRUTURAÇÃO DA APEEESJA 

 
 Procedeu-se à atualização de conteúdos no website da Associação de Pais; 
 Foi apresentada e aprovada proposta de alteração aos estatutos da APEEESJA para que estes se tornem 

mais atuais e versáteis; 
 Foi promovida a auscultação dos associados, e da restante comunidade escolar, para melhor identificação 

de aspetos a melhorar; 
 Promoveu-se a inscrição de novos associados. 

 

Queremos por fim deixar uma palavra de agradecimento a todos os que têm colaborado connosco nas nossas 
iniciativas que têm como grandes objetivos melhorar as condições físicas e pedagógicas de ensino (para mais 
motivação e melhores resultados) e de segurança, na Escola Secundária Dr. José Afonso. 

 
 
 
Seixal, 30 de junho de 2020 
 
 
 
 


