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Nota prévia em jeito de Introdução 

Os atuais corpos gerentes da APESGP resultaram da acção dum grupo de pais e 

encarregados de educação da Escola Secundária Gabriel Pereira, que, juntando-se, já durante 

o ultimo período do ano escolar de 2012/2103, decidiram reativar a Associação de Pais. 

 Como objetivo principal, para este ano letivo, elegeram a revisão dos estatutos de 

modo a torná-los mais adequados aos tempos de hoje e incentivar os pais e encarregados de 

educação desta escola para que, de ora em diante, mantenham esta associação ativa, em prol 

do desenvolvimento de uma escola humanizada e participativa. 

Para o sucesso desta iniciativa, este grupo de pais, contou com a colaboração 

inestimável da senhora presidente do Conselho Geral, professora, Luísa Guerreio, que muito 

agradecemos. 

Visando a prestação de contas aos associados que contribuíram com o pagamento da 

cota anual, é integrado neste documento, o Relatório de Contas e Orçamento para o ano 

seguinte. 

No último ponto estão esquematizadas algumas ações a propor aos associados e ao 

Conselho Geral da Escola para implementação no ano letivo 2013-2014. 

 

 Missão  

A APESGP tem por missão aproximar os Pais da Escola no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento do ensino e identificação da acção da família no 

processo educativo; 

Promover uma mais intima colaboração entre a família e a Escola, onde 

alunos, pais e todos os agentes educativos sejam mais felizes; 

Orientar-se por valores primordiais como rigor, transparência, integração, 

criatividade e a procura constante do aperfeiçoamento e das boas práticas. 

  

1 Objetivos Estratégicos 

A APESGP, pelas razões já referidas, limitou ao essencial os seus objetivos 

estratégicos para o ano escolar de 2012-2013:  

Ativar a Associação de Pais, dando-lhe os meios adequados para o desenvolvimento 

da sua acção presente e futura com novos estatutos e uma base de quotização anual dos seus 

associados. 

Incrementar a participação dos pais na escola através de ações de interesse para pais, 

alunos e professores. 

Colaborar com a Escola, tanto ao nível institucional com a Direção e Concelho Geral 

como com os alunos e professores, divulgando e apoiando as suas iniciativas.  
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1.1 Corpos Gerentes 

É apresentada a lista de pessoas que constituíram os corpos gerentes da Associação 

no ano letivo 2012/2013 e que contribuíram para a execução do plano de atividades. 

Mesa da Assembleia Geral: 

 

Presidente:  José Domingos Cabaço Vicente  

Secretario:  Maria Mónica dos Santos P. G. Marques  

1ºSuplente:  Maria Isabel Tomás G. Pinheiro  

2ºSuplente:  Susana Parreira Godinho Capucho  

3ºSuplente:  Maria Mária C. C. P. Q. Murteira  

 

Direção Administrativa 

 

Presidente:   Benedita Maria Barrocas Inácio  

Vice-Presidente:  Alexandre Filipe Carpelho Pires  

1ºSecretario:   José Rodrigues dos Santos  

2º Secretario:   José António Louro Barros 

Tesoureiro:   Mariana de Jesus Quintas Candeias  

 

Conselho Fiscal: 

 

Presidente:  Luís Manuel Moura Romão  
Secretário: Carolina Peiró Bloise  
Vogal:   Tiago Maria da Silveira e Castro Appleton 
 
 

2. Objetivos Operacionais, ano letivo 2012-2013  

       Tendo sempre presente o limite de tempo para o fim do ano escolar 

considerou-se essencial:  

      2.1 Propor, analisar e aprovar os novos estatutos, que viria a acontecer em 

assembleia geral de 5 de junjo 2013. 

      2.2 Estar especialmente atentos ao início do ano escolar 2013-2014, em 

especial quanto a alterações curriculares e ofertas da escola. Foi nesta base que se 

contestou, junto da delegação regional, o fim do curso de economia na ESGP. 

     2.3 Constituição de um fundo de maneio mínimo, para fazer face às despesas 

para o próximo ano lectivo e do qual depende a implementação das actividades a 

desenvolver para os anos seguintes. Nesse sentido a APESGP instituiu, em 

Assembleia Geral, o valor da quota anual de dois euros (2€) a todos os seus 

associados e irá implementar uma acção de sensibilização durante as matrículas 

dos alunos, no início de cada ano lectivo, e em datas coincidentes com as reuniões 

do diretores de turma para os pais e encarregado de educação.   
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2.5 Criar a página no Facebook dirigido em especial aos pais, alunos, ex-alunos, 

professores, funcionários e gestores da escola. 

O Objetivo é divulgar as atividades da Associação, mas também da escola, dos alunos 

e professores. Foi criada a página: Facebook (http://www.facebook.com/) Associação de Pais 

ESGP. 

2.6 Utilizar a ‘homepage’ da ESGP para divulgação das ações da APESGP, com vista 

à informação de questões relevantes da APESG como, a missão, os estatutos e ações que se 

entendam importantes para os pais, alunos e professores. Este Link está disponível na página 

da ESGP a toda a comunidade. 

 

3- Conclusões  

O Plano de atividades 2012-2013 está, naturalmente, limitado ao último trimestre deste 

ano letivo. 

Cumpriram-se, no fundamental, os objectivos destes órgãos sociais da APESGP, que 

podemos apelidar de provisórios, embora essa figura não exista nos estatutos. 

Foram alterados os estatutos, objetivo primeiro, demo-nos a conhecer à comunidade 

escolar, reagimos às alterações curriculares da ESGP que nos pareceram, e parecem, erradas 

e sem justificação. Contamos ter preparado o caminho para os novos corpos gerentes para o 

ano escolar 2013-2014 e seguintes. 

Acreditamos que a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da 

Escola Secundária Gabriel Pereira se consolidará como uma referência de ação e 

compatibilização de experiências de vida e percursos profissionais em prol dum ensino público 

de qualidade e excelência. 

Desejamos aos futuros órgãos sociais da APESGP total sucesso, para o bem do 

ensino e felicidade dos alunos pais e professores.  

 

Pela Direcção 

 A Presidente 
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Relatório de Contas 2012-2013 Out-13 

Saldos de Exercícios Anteriores 
 

Em euros 

          -Bancos 121,00  

           -Caixa 0,00  

 Subtotal   121,00  

 
Ano Letivo 2012-2013 

 Receitas 
              -Quotização 96,00  

            -Extraordinárias 0,00  

 Subtotal 96,00  

 Despesas 
                -Estatutos 0,00  

              -Notários/Conservatória 54,26  

              -Diversos/Papelaria 0,00  

              -Outras 0,00  

 Subtotal 
 

54,26  

 Resultado do Exercício 41,74  

 Disponível Final 162,74  

  Tesoureira, Mariana Candeia 

 

 Parecer do Conselho Fiscal 

No exercício das competências que se lhe encontram atribuídas pelo artigo 18º dos 

Estatutos da APESG, o Concelho Fiscal emite o seu parecer sobre os elementos 

informativos que lhe foram apresentados, a saber: 

- Relatório de (identificar o documento em falta) 

     É o seguinte parecer do Concelho Fiscal: 

1 No desempenho das suas funções o Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do 

exercício, a atividade da APESG, através dos contactos que regularmente manteve com 

a Direção.  

2. Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas.  

3. Analisou e aprovou o relatório de contas apresentadas pela Direção da APESG 

relativas ao ano escolar 2012/2013.  

 

Évora 23 de outubro de 2013 

                                                Luís Manuel Moura Romã 
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6 Proposta de Orçamento 2013-2014 

    Saldos de Exercícios Anteriores 
 

Out-13 

           -Bancos 121,00  Em euros 

           -Caixa 41,74  

  Subtotal   
 

162,74  
  

     Ano Letivo 2013-2014 

  Receitas 
               -Quotização 200,00  

             -Extraordinárias 100,00  

  Subtotal 
 

300,00  

  
     Despesas 

                 -Estatutos 150,00  

               -Notários 0,00  

               -Diversos/Papelaria 30,00  

               -Outras 0,00  

  Subtotal 
 

180,00  
  Resultado do Exercício 120,00  

  
     Disponível Final 282,74  

  
 

  
   
   

   
 Tesoureira, Mariana Candeia 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
7 Propostas de atividade para o ano escolar de 2013-2014 da APESGP 

7.1 Desenvolver o Banco Troca de Livros, BTL 

Em articulação com o Professoro responsável e a Biblioteca da Escola, a APESGP irá 

colaborar na divulgação e recolha de livros escolares para troca.  

  A informação relativa ao BTL será disponibilizada no Site da Escola, por Correio 

electrónico aos encarregados de educação e via Facebook.  

7.2 Participar das reuniões do CG  

A APESG e incentivará a presença dos pais eleitos em todas as reuniões do CG a 

finalidade de dar o seu contributo e de informar os Pais e Encarregados de Educação de todas 

temáticas nesse âmbito analisadas. 
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7.3 Sessão de Sensibilização sobre o Álcool e Smartshops 

Com o objectivo de chamar a atenção para um grave problema que afecta cada vez 

mais os jovens a APESGP proporá uma ação de sensibilização dirigida aos alunos e pais, no 

auditório da escola em data a acordar com a direção da escola e professores. 

7.4 Gestão de Orçamentos Familiares no Contexto da Crise  

A APESGP proporá esta Acção de Esclarecimento sobre Gestão de Orçamento 

Familiar no Contexto da Crise em colaboração com a direção da escola e diretores de turma, 

esperando ter a colaboração da DECO de Évora. 

7.5 Palestra sobre Aprender a Estudar e Condições de acesso ao Ensino Superior. 

Propor uma sessão de esclarecimento a toda a comunidade escolar, em especial para 

os pais e alunos do 11º e 12º ano acerca das Condições de Acesso ao Ensino Superior e a 

palestra sobre Aprender a Estudar. 

A APESGP conta poder convidar a Dra. Aida Lobo do Gabinete de Acesso ao Ensino 

Superior da Universidade de Évora. 

 

7.6 Participar em acções dinamizadas por professores e alunos da ESGP 

A APESGP pretende participar em todas as ações que venham a ser desenvolvidas por 

Professores e ou Alunos, para as quais venha a ser convidada. 

 

7.7. Protocolos 

A APESGP, no futuro, incentivará a assinatura de Protocolos com outras associações e 

instituições sem fins lucrativos, em especial com associações de pais do agrupamento 2 de 

Évora e outras do Concelho bem como associações ou instituições que tenham como 

objectivos programáticos a defesa da igualdade de género, de solidariedade social e luta contra 

a violência doméstica, violência escolar ou Bullying e quaisquer outras formas de violência.  
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