
     

Ata da Associação de Pais AEDLV e Representantes de Turma 

Data | hora 15/03/2019 |21h00 | Reunião declarada aberta por Silvia Pinela 

Participante 

Representantes de Turmas + S. Pinela + Ester Andrade + S. Rubina + A. Matias + Dina Roda + Vereador José 

Tomé 

Aprovação da Ata 

A ata da reunião de quinze de março foi redigida por um membro da AP, revista e aprovada pelos 

restantes membros da AP. 

Apresentação do programa da Reunião 

Abertura da reunião às 21h10m. 

Iniciou-se com a apresentação dos oradores presentes na reunião.  

Apresentação do programa da reunião de forma a permitir que outros assuntos do interesse dos pais 

tivessem também alguma relevância. (powerpoint em anexo) 

 

Review das abordagens da AP 

A) A AP deu continuidade a alguns assuntos do interesse dos pais, dos quais salientou como concluído: 

- Prova de âmbito escolar – apoio de logística – Corta-mato – cooperação saudável entre o agrupamento e a 

AP.  

B) Assuntos que permanecem sob vigilância da AP, de forma a manter um cuidado regular das condições 

de higiene e de saúde: 

- Condições sanitárias; 

- Obras na Escola EB João das Regras; 

- Obras noutras escolas. 

 

Higienização dos Sanitários 

É importante alertar os pais para os problemas de saúde que podem suceder devido a períodos 

prolongados sem evacuamento pelas crianças. Pode parecer estranho, mas não é. São vários os estudos 

médicos na área da saúde do aparelho reprodutor e urinário entre outros que provam as consequências a 

longo prazo.  Por isso é importante que enquanto pais, tenhamos consciência da importância de vigiar as 

nossas crianças e incentivar a mudança de comportamentos na escola e fora dela.  
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É importante que os pais questionem os seus filhos sobre as idas à casa de banho: 

- A casa de banho está limpa? 

- A casa de banho tem consumíveis? 

- As portas fecham? 

- Existe alguma criança que esteja a magoar-te? 

- Tens medo de alguma coisa? 

 

Aconselhamos que os pais comuniquem com a escola ou com a Associação de Pais sobre as respostas dos 

filhos que consideram pertinentes para esclarecimento e que seja possível fazer uma boa articulação entre a 

escola e os pais de forma a encontrar uma solução plausível para as partes.  

Juntos é possível encontrar soluções saudáveis para a resolução dos problemas.  

 

Refeitório / Refeições 

Ficou pendente da última reunião o esclarecimento sobre uma refeição de dezembro que tinha causado 

diversas reações a crianças e auxiliares, a qual se junta o parecer técnico externo: 

 

 
 

Relativamente as reclamações dos pais, não se constata um grande número das mesmas, tendo sido 

rececionadas apenas três das quais foram duas por qualidade e uma por quantidade.  
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Umas das reclamações refere-se à sopa com sabor a queimado a que o Vereador José Tomé prontamente 

respondeu e tomou na altura as devidas diligências, retirando a mesma do serviço de distribuição.  

 

Ainda no contexto das refeições, as críticas dos pais sobre os procedimentos de verificação das refeições e 

sobre se a qualidade estaria ou não de acordo com a contratação do serviço, o Vereador reafirma que o 

procedimento é cumprido.  

 

Neste sentido transcrevemos um paragrafo do email rececionado pela AP, por parte da CML:  

 

 
 

Ainda neste contexto, os pais contestam a colocação de máquinas de Vending nos corredores da escola com 

alimentos nada saudáveis, cheios de açúcares e conservantes e a preços exorbitantes.  Pedem a sua retirada! 

 

Segurança na Escola 

Os miúdos são cada vez mais reguilas. Precisamos perceber porquê? Qual o motivo que os leva a mudar o 

seu comportamento?  

A escola por si só já reúne condições de vigilância, através da monitorização de videovigilância.  É proibido 

o consumo dentro da escola:  

- Tabaco; 

- Bebidas alcoólicas; 

- Drogas. 

 

Sempre que situações deste género são apanhadas em flagrante, são encaminhados para o gabinete do 

Diretor onde lhes é aplicado uma repreensão, que poderá ser: 

- Uma suspensão; 

- Trabalho voluntário na escola; 

- Trabalho voluntário fora da escola. 

 

É encaminhado para a Escola Segura que tomará conta da ocorrência. 

Em situações mais gravosas são encaminhados para a CPCJ e centros educativos.  

 

Em qualquer situação, os pais são chamados à escola. Serão eles a tomar as primeiras medidas que acharem 

convenientes em articulação com a mesma.  
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Ensino do Articulado 

Curso Básico de Música – Nível II direcionado para todas as crianças que frequentem o 2º e 3º ciclo do 

ensino Básico. 

Curso financiado pelo Ministério da Educação e Ciências (MEC) em regime do articulado. 

 

Portaria 2º e 3º ciclos (244610) 

Consultar todas as informações no site da Academia de Música de Óbidos  

 

Aluno ao Centro 

Projeto da Região Oeste que visa combater o insucesso escolar. Os pais devem estar atentos às ações que 

possam ocorrer por parte da Câmara Municipal da Lourinhã no sentido de sensibilizar os encarregados de 

educação para as problemáticas da educação parental e educacional. Participe sempre que possível.  

 

Nas escolas, as ações irão ocorrer durante os períodos letivos em projetos ao longo do ano como por 

exemplo: “Fruta Escolar”, “Projeto+Contigo”, etc. 

 

 

Férias da Páscoa – Bombeiros por 5 dias 

Atividade desenvolvida pela Associação de Pais em colaboração com os Bombeiros Voluntários da 

Lourinhã e o Agrupamento, tendo o apoio de organismos públicos e privados. 

 

Promoção de Workshops 

A Associação de Pais pretende dinamizar algumas ações de sensibilização de várias entidades que possam 

ajudar os encarregados de educação na sua contínua formação de educadores pró-ativos. 

Esteja atento e participe. 

 

Encerramento 

15 de março de 2019, na Escola EB de Ribamar pelas 23h00, deu-se por encerrada a reunião. 

 

 

 


