Ano lectivo 2011 / 2012

Relatório de Gestão e Atividades
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Penafiel
continuou a desenvolver a atividade de representação, cumprindo assim o fim estatutário para
o qual foi criada. Sendo de destacar a participação dos representantes dos pais em todas a
reuniões do Conselho Pedagógico e a reconhecida participação, empenho e mais valia da
representação no Conselho Geral.
Continuou-se a agravar neste ultimo ano letivo o crescendo das dificuldades financeiras dos
agregados familiares evidente pela dificuldade de angariação de novos sócios e mesmo pela
renovação dos existentes, não sendo alheio a tal facto o tipo de participação dos pais na vida
social da escola com uma total ausência a eventos/convocatória que não envolvam diretamente
o(s) seu(s) educando(s).
Apesar das dificuldades a Associação de Pais desde sempre manifestou junto da escola a
intenção ajudar a colmatar possíveis necessidades para com toda a comunidade escolar. Neste
ano patrocinou-se a representação da escola no torneio de retórica em Ovar, a Feira de S.
Martinho e o concurso “mesas de Natal”.
A Associação foi pioneira na região com as feiras de livros escolares, uma no final do ano letivo
e outra no início do atual ano letivo, em que criamos condições na escola e publicitamos a
actividade, conseguindo-se verificar uma razoável adesão. É de salientar o apoio recebido por
parte da Direção da Escola e alguns Professores nessas atividades e o sentimento de utilidade
verificado nos alunos e encarregados de educação presentes o que perspetiva assegurar a
iniciativa para o futuro.
Paralelamente, por iniciativa da Biblioteca Escolar mas com forte empenhamento e participação
da Associação de Pais, foi possível iniciar um projeto de aproximação dos pais e alunos a
leitura, tendo inclusivamente sido reconhecido pela Fundação Calouste Gulbenkian.
De referir uma vez mais que as condições físicas da escola, por se tratar de equipamento novo,
não revelaram necessidade de apoios por parte da Associação de Pais. No entanto é de referir
que se continua a ser difícil obter informações dos pais e encarregados de educação sobre as
necessidades dos alunos e seus educandos em situações de dificuldade, o que permitiria
prestar um apoio mais humano em situações em que se viessem a justificar.
A Associação participou ainda nas várias palestras levadas a cabo na escola no âmbito da
equipa LOGOS, tal como em todas as outras atividades para as quais foi convidada, com
representação própria, contribuindo para o seu reconhecimento e para um bom ambiente da
família “escola”.
Segue mapas financeiros da associação correspondentes ao ano letivo de 2011-2012
Penafiel, 09 de Setembro de 2012.
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