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Introdução 

Os atuais órgãos sociais da APESGP resultaram da continuação do grupo de pais e 
encarregados de educação da Escola Secundária Gabriel Pereira, que no ano escolar de 
2012/2103, decidiram reativar a Associação de Pais. 
 

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 2014-2015. 
 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 
Desenvolver a atividade da Associação de Pais, dando-lhe os meios adequados para o 

aperfeiçoamento da sua acção presente e futura de acordo com os estatutos. 
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.  
Participar em ações e equipas interdisciplinares a que venha a ser convidada pela 

Direção da Escola 
 

1.1 Órgãos Sociais 
É apresentada a lista de Pais e EE que constituíram os órgãos sociais da Associação 

no ano letivo 2013-2014 e que contribuíram para a execução do plano de atividades. 
 
Assembleia Geral: 
Presidente  José Domingos Cabaço Vicente 
Vice-presidente  Maria Mónica dos Santos P.G. Marques 
Secretário  Susana Parreira Godinho Capucho 
 
Direção Administrativa 
Presidente   Benedita Maria Barrocas Inácio 
Vice-Presidente   Alexandre Filipe Carpelho Pires 
Secretario   Tiago Maria da Silveira e Castro Appleton 
Tesoureiro   Mariana de Jesus Quintas Candeias 
1º Vogal   José António Louro Barros 
2º Vogal   Maria Mário C.C.P.Q. Murteira 
 
Conselho Fiscal: 
Presidente  Luís Manuel Moura Romão 
Vice-presidente  Carolina Peiró Bloise 
Secretária  Maria Isabel Tomás G. Pinheiro. 
 

Em consequência à demissão, em 17 de Abril, por incompatibilidade com a candidatura 
a diretor do agrupamento numero 2 de Évora, do vice-presidente, Alexandre Filipe Carpelho 
Pires e por deliberação dos órgãos sociais em 22 de Abril, houve uma reafectação dos 
membros da direção administrativa, passando o Tiago Maria da Silveira e Castro Appleton para 
vice-presidente, José António Louro Barros para Secretario e Maria Mário Murteira para 
primeiro vogal. 
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2. Objetivos Operacionais,  
       
2.1 Arranque do Ano letivo 2013-2014 
  Estar especialmente atentos ao início do ano escolar 2013-2014, 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, o excesso de alunos numa só turma, na disciplina 
Geometria Descritiva. Problema resolvido para as turmas do 11º ano, mas infelizmente não 
resolvidos para as turmas do 10º (incompreensível). 
  O curso de economia regressou à escola no ano 2014-2015. 
 
2.2 Inquérito à qualidade no refeitório. 

Tendo como finalidade, exclusiva, aferir o grau de satisfação dos utilizadores do 
refeitório da ESGP e de modo a todos contribuirmos, juntamente com a direção da escola e de 
mais organizações que interferem na elaboração das ementas e na qualidade dos produtos, a 
APESGP solicitou a colaboração de todos os alunos, professores e funcionários para a 
realização de um inquérito, anónimo.  

A APESGP agradece a participação ativa e voluntária dos alunos inqueridos que 
permitiu à APESGP e à Direção da Escola aferir o nível de desagradado e agrado dos alunos. 
Infelizmente não houve professores nem outros agentes da comunidade escolar a quem 
inquerir por falta de frequência do refeitório. Mesmo admitindo, os alunos, em classificar 
globalmente positivo o serviço prestado, houve vários reparos, como exemplo o esparguete, 
muito aguado, as refeições de pratos regionais, muito inadequados à população alvo entre 
outros.  

A Direção da escola ficou com excelentes dados, em relatório que lhe foi entregue, 
para permitir uma ação de melhoria generalizada quanto à qualidade e outros aspetos gerais 
no refeitório. Esperamos que 2014-1015 nos traga já essa consequência. 

A APESGP agradece especialmente ao então Vice-Presidente da Direção da 
Associação, Alexandre Pires, pela excelência de relatório apresentado. 
O relatório pode ser consultado na página da escola, no “link” Ass. Pais. 
 
2.3 Desenvolver o Banco Troca de Livros, BTL 

 A APESGP Incentivou os pais a utilizar o banco de troca de livros que funciona (bem) 
na Biblioteca da Escola. 
 
2.4 Participar nas reuniões do CG  

A APESGP congratula-se com a atuação dos pais eleitos para o Conselho Geral, com 
realce para a eleição da direção da escola e a análise e discussão do regulamento interno da 
escola e estatuto do aluno. 
 
2.5 Sessão de Sensibilização sobre o Álcool e Smartshops 

Esta ação concretizou-se ao nível interno da escola, em horário escolar, em diversas 
turmas, com a doutora Odete Soares, por sugestão da APESGP. 
 
2.6 Palestra sobre Aprender a Estudar e Condições de acesso ao Ensino Superior. 

Ação levada a efeito com bastante êxito. 
A APESGP agradece a Dra. Aida Lobo do Gabinete de Acesso ao Ensino Superior da 

Universidade de Évora e toda a equipa de professores coordenadores de projetos que 
estiveram presentes. 
 
2.7 Participar em acções dinamizadas por professores e alunos da ESGP 

A APESGP participou em diversas iniciativas desenvolvidas por Professores e Alunos, 
com destaque para a acção de solidariedade com os alunos dos PALOP. 
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2.8. Pagina Facebook 

Com objetivo de divulgar as atividades da Associação, mas também da escola, alunos 
e professores, foi criada a página: Facebook (http://www.facebook.com/Associação de Pais 
ESGP.) 
 
2.9 Utilizar a “página de entrada’ da ESGP 

Para divulgação das ações da APESGP, com vista à informação de questões 
relevantes, 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  

No plano de atividades 2013-2014, cumpriram-se, no fundamental, os objetivos 
propostos. 

A comunidade escolar conhece hoje melhor a APESGP, bem como as instituições, mas 
sobretudo os pais e EE através das nossas ações e informações por correio eletrónico. 
Reagimos bem às maiores preocupações dos EE. Preocupou-nos e lamentámos as deficientes 
condições no ato da inscrição dos alunos para o ano escolar 2014-2015 e disso demos conta à 
nova direção da escola. Preocupa-nos neste início de ano 2014-2015 alguma dificuldades no 
acesso ao refeitório porque há demasiado horários a terminar à mesma hora e algum atraso, 
embora diminuto de um outro professor. 

Congratulamo-nos que no ano escolar 2013-2014, não se tenham registado processos 
de caráter disciplinar dignos de relevo, no Gabriel Pereira. Estivemos, mesmo assim, em 
sintonia com a polícia de “escola segura” para a prevenção. 
Acreditamos na eficiência da nova Direção da escola, entretanto eleita, deixando de ser 
provisória, mas contamos com todos os EE e alunos para nos fazerem chegar as 
preocupações ou anomalias. 

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 e à nova Direção da ESGP total 
sucesso, para o bem do ensino e felicidade dos alunos pais e professores.  
 

 

Évora, 29 de Outubro 2014 

 

 

A Direcção 
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4- Relatório de Contas 2013-2014 

Relatório de Contas 2013-2014 

Saldos de Exercícios Anteriores em euros 

          -Bancos 121,00 

          -Caixa 41,74 

Subtotal   162,74 

Ano Letivo 2013-2014 

Receitas   

           -Quotização     96,00 

           -Extraordinárias 0,00 

Subtotal 96,00 

Despesas   

             -Estatutos 0,00 

             -Notários/Conservatória 0,00 

             -Despesas bancárias 39,94 

             -Outras 2,00 

Subtotal 0,00 

Resultado do Exercício 54,06 

Disponível Final 216,80 

                        Tesoureira, Mariana Candeia 

 
5- 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. 
 
     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 2013/2014.  
 
Évora 15 de Outubro 2014. 

 
O Presidente Luís Manuel Moura Romão 
A Vice-presidente Carolina Peiró Bloise 

O Secretário Maria Isabel Tomás G. Pinheiro 
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6. Proposta de Orçamento 2014-2015 

                                                                          16 de 
Out.2014  

Saldos de Exercícios Anteriores Em euros 

 

 -Bancos 81,06 

 -Caixa 137,74 

Subtotal                                              216,8 

Ano Letivo 2014-2015 

Receitas   

           -Quotização 100 

           -Extraordinárias 20 

Subtotal 120 

Despesas   

             -Notários 0 

             -Diversos/Papelaria 10 

             -Outras 50 

Subtotal 60 

Resultado do Exercício   

Disponível Final 276,8 

    
Tesoureira, Mariana Candeia 

 

 

 
7. Propostas de atividade para o ano escolar de 2014-2015 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, Equipa Interdisciplinar e Conselho da Educação 

A APESG e incentivará a presença dos pais eleitos em todas as reuniões do CG, bem 
como noutros órgão para que venha a ser eleita ou convidada com a finalidade de dar o seu 
contributo e de informar os Pais e Encarregados de Educação de todas temáticas, nesse 
âmbito, analisadas. 
 
7.3 Sessão de Sensibilização sobre o Álcool e Drogas 

Com o objectivo de chamar a atenção para um grave problema que afecta cada vez 
mais os jovens a APESGP pretende renovar esta ação de sensibilização dirigida aos alunos e 
pais, no auditório da escola em data a acordar com a direção da escola e professores. 
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7.4- Ouvir a Comunidade Escolar 
 A APESGP pretende lançar um inquérito interno a toda a comunidade escolar, em 
especial os alunos, para aferir do grau de satisfação nas diversas vertentes escolares, em 
especial quanto a refeitório, segurança, ambiente geral e sugestões. 
  
7.5 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  

A APESGP conta poder convidar a Dra. Aida Lobo do Gabinete de Acesso ao Ensino 
Superior da Universidade de Évora em colaboração com a direção da escola. 
 
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 (AGR2) 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.  

Neste âmbito a APESGP disponibilizar-se-á para a constituição de uma eventual 
Federação de Associações de Pais do AGR2. 

Igualmente a APESGP analisará internamente das vantagens de se associar à 
CONFAP, Confederação Nacional de Associações de Pais 
 

Évora 29 de Outubro 2014 

 

A Direção 
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