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Programa de atividades da Lista K para a Associação de Pais da 

Escola Secundária Gabriel Pereira para os anos letivos 2018-2019 
 

 

A lista K integra um conjunto de pais, mães e encarregados de educação que são representantes de 

turmas da Gabriel Pereira que, na continuidade do mandato anterior, se predispõem na missão de 

integrar, participar e dinamizar ativamente a Associação de Pais permitindo a sua continuidade e a 

sua participação na Comunidade Educativa e na vida desta escola. 

O programa, agora proposta, prossegue as linhas gerais do programa anterior com a inevitável 

experiencia adquirida pelos elementos que continuam o mandato, enriquecido com as sugestões 

dos novos elementos que alargam e renovam a representatividade dos órgãos associativos. 

Procurou-se integrar nesta renovada equipa representantes de todos os anos de ensino de forma a 

integrar as preocupações, desejos e acções para todos e, ainda, permitir a continuidade desta 

associação ao longo do tempo. 

 

 

Missão 
 

Promover ações que concretizem e implementem os fins da Associação de Pais da Escola Secundária 

Gabriel Pereira (APESGP) do Agrupamento n.º 2 de Évora em contexto escolar, através do 

desenvolvimento de 3 vertentes indissociáveis: EDUCAR, APRENDER e SER.  

 

 

Objetivos 
 

As vertentes - EDUCAR, APRENDER e SER - serão trabalhadas em ações específicas e em vários 

momentos ao longo do ano e repetidamente ao longo do mandato através da implementação de um 

programa de atividade em parceria com a comunidade educativa, nomeadamente com os pais, 

professores e pessoal não docente.  

 

Assume-se ainda um objetivo essencial de aumentar a participação, a consciência e importância do 

papel de cada educador na escola e, ainda, assegurar e contribuir para a consciência do papel do seu  
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educando/aluno na escola como membro fundamental da escola e fim último do processo 

educativo. 

 

EDUCAR 

"É preciso uma aldeia para educar uma criança" 

Este provérbio africano é a razão de ser e a inspiração que nos motiva a colaborar proactivamente 

com os/as professores/as e pessoal não docente da Escola Secundária Gabriel Pereira, na exigente 

missão de educar os/as nossos/as jovens. 

Educar para a cidadania que promova uma cultura de responsabilidade pessoal e social, num 

caminho de participação de todos, numa escola e numa sociedade plural, multicultural e inclusiva. 

"Os pais são os primeiros educadores" 

Cabe aos pais um papel fundamental na educação dos seus filhos. Capacitar os pais nessa missão é 

proporcionar-lhes um conjunto de ferramentas, contribuir para a sua formação e enriquecer o seu 

papel como educadores.  

Propomos realizar um desafio de partilha entre pares e contribuir através de mais recursos para 

ampliar a discussão sobre EDUCAR e contribuir para a formação dos/das nossos/as jovens. 

 

APRENDER 

"Aprender- fazendo" 

Para alcançar os objetivos de conhecimento previstos nos planos de ensino o/a aluno/a necessita, 

não só de capacidades, competências e atitudes mas ainda de um ambiente escolar e familiar que 

induza e promova a aquisição de conhecimentos. 

Propomos desenvolver atividades pedagógicas complementares que possibilitam aprender para 

além do espaço de aula e contribuam para o enriquecimento e relação com a comunidade. 

 

SER 

"A família é a base da sociedade" 

Ser um/a educador/a consciente e responsável é ser-se ativo/a e envolvido/a na formação do seu 

educando. A formação de hoje constitui-se um importante e relevante contributo para o modo 

como os/as nossos/as jovens serão os adultos de amanhã. 

Propomos dinamizar e consolidar o espaço escolar em parceria e continuidade da esfera familiar.  
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Programa 
 

A lista K compromete-se a : 

� Promover atividades que permitam abordar e trabalhar os temas "EDUCAR, APRENDER, SER" 

numa perspetiva integrada com a escola. 

 

� Representar todos os pais, mães e encarregados de educação nos órgãos da Escola Secundária 

Gabriel Pereira – através, entre outras ações, da participação nos órgãos para onde se encontra 

representada, contribuir para a representação dos interesses e problemas dos pais junto dos 

órgãos de direção e parcicipar e fomentar a discussão e reflexão dos documentos estratégicos e 

regulamentos,   

� Divulgar artigos e matérias sobre o papel do educador – fomentando a participação ativa dos 

associados (pais, mães e encarregados de educação) na vida da associação, a organização de 

eventos, nomeadamente, através da utilização das redes sociais e mailing list. 

� Levantamento das necessidades e dificuldades dos pais, no que se refere ao papel do educador 

para um melhor apoio da associação: nomeadamente, inquéritos, informações e artigos. 

 

Como EDUCAR?  

• Contribuir para a capacitação e formação dos pais, professores e pessoal não docente como 

educadores. 
• Dinamizar e fomentar a ligação das famílias e encarregados de educação com a escola. 
• Fomentar a discussão das boas práticas e dinamizar a troca de experiências.  

 

Como APRENDER?  

• Contribuir para que a escola seja um local inclusivo e aberto ao conhecimento. 
• Intensificar o uso da escola como espaço de aprendizagem e de compreensão do mundo. 
• Fomentar os clubes como locais de experimentação prática para a cultura, arte e ciência.  

 

Como SER?  

• Aumentar a participação, a consciência e importância do papel de cada educador na escola. 
• Assegurar e contribuir para a consciência do papel do educando/aluno na escola como 

membro ativo da escola e da sociedade. 
• Dinamizar a escola como um passo de gigante para o futuro e para a ação na comunidade. 
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A Lista Y integra os seguintes pais e mães, 

 

DIRECÇÃO NOME 

Presidente Célia Antunes 

Vice-Presidente Pedro Guilherme 

Secretário Paula Nobre de Deus 

Tesoureiro Ana Beatriz Cardoso 

Vogal 1 Raquel Barreto 

Vogal 2 José Noites 

Vogal 3 Ana Costa 

CONSELHO FISCAL NOME 

Presidente João Condeço 

Vice-Presidente José Cardoso 

Vogal Sofia Noites 

ASSEMBLEIA GERAL NOME 

Presidente Elsa Vaz 

Vice-Presidente Cristina Pinheiro 

Secretário Conceição Rego 

SUPLENTE NOME 

Suplente Conceição Freire 

Suplente Paula Sofio 

Suplente Augusto Pereira 

 

Évora, 20 de novembro de 2018 


