Ata 2/2018
Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e dezoito pelas dezassete horas e trinta minutos,
realizou-se no auditório da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, a Assembleia Geral da
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBS Tomás de Borba (AP3ETB), com a
seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
1. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades de 2017/2018;
2. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Atividades para 2018/2019;
3. Outros assuntos de interesse para a Associação
Não havendo quórum às dezassete horas e trinta minutos a Assembleia Geral teve início trinta
minutos mais tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia leu a ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. -A Direção apresentou o Relatório de Atividades, sendo posteriormente colocado à discussão.
Um pai enalteceu o maior controle na escola, indicando que há a lacuna do portão da primária
estar sem vigilância até às 09h30. Alertou também para a paragem de autocarro no QB. Alertou
para os segmentos que foram suprimidos na disciplina de Matemática, sem que o
acompanhamento tenha sido feito no livro, tendo o professor recorrido a fotocópias e podendo
assim, haver um desfasamento e relação aos exames. Um pai que é professor de matemática,
explicou que é um problema os pais comprarem manuais desajustados, no entanto para os
exames para este ano, à partida só vai ser avaliada pelo programa novo. Mas o manual não está
completamente adequado. O mesmo pai alertou também para o desajusto do manual de
Filosofia do 10º ano. Outro pai alertou para a necessidade de os pais terem que adquirir,
também, outra brochura, ficando à consideração dos pais, não havendo, assim, indicações
claras. A direção questionou sobre o conhecimento da situação, sendo respondido que a
responsabilidade da editora. Neste assunto, o pai/professor explicou que, por a escola ter a
obrigação de adotar os manuais por seis anos, não dando possibilidade de escolha à escola. Um
pai propôs que se coloque esse assunto, como pressão política. Uma mãe propôs que se espere
pelo início do ano, para avaliação dos professores, para então comprar-se os livros. --------------Um pai lamentou o estado das casas de banho, estando maltratadas. Questionou a falta de
vigilância nos quartos de banho, sendo secundada por uma mãe. Questionou também a falta de
vigilância nos corredores.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo mais intervenções, foi colocado o Relatório de Atividades a votação. O Relatório
de Atividades foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa solicitou à Associação que apresentasse o Plano de Atividades para
2018/2019. A Direção assim fez. Finda a apresentação passou-se à discussão.-----------------------Um pai, solicitou a possibilidade de divulgar os eventos da escola. A Direção informou que são
colocadas informações no Facebook da Associação.---------------------------------------------------------Uma mãe alertou que a professora encarregada pelo segundo Ciclo solicitou a sua presença na
escola, tendo havido um encontro entre professores e encarregados de educação com filhos
com necessidades especiais. Alertou para alguns aspetos debatidos na reunião, entre eles, a
presença de crianças de lares de acolhimento, sugerindo a alteração da palavra “pais”, para a
palavra “encarregados de educação”. Alertou para a dificuldades de cumprir na íntegra o plano
do seu filho. Alertando para a eventual falta de adaptação de nota por parte do professor de
educação física. Alertou para a falta de recursos de quem dá apoio a alunos com necessidades
especiais. Julga que faltam psicólogas, bem como apoio académico. Alertou para as dificuldades,
por parte dos professores, em lidar com as crianças com necessidades especiais. Alerta também
para a dificuldade de ter conhecimento do que se passa em todas as disciplinas, uma vez que
apenas têm contatos com o diretor de turma.-----------------------------------------------------------------Um pai alertou para uma situação que acontece na paragem dos autocarros, onde as crianças
se penduram nos corrimões, sendo uma situação perigosa.-----------------------------------------------Um pai questionou a possibilidade de colocar-se radar, junto à escola. Um outro pai questionou
a possibilidade de utilizar o parque de estacionamento para deixar as crianças.---------------------Um pai alertou para a dificuldade de contatar com os diretores de turma. Sugerindo a criação
de um e-mail de turma, ou a utilização de telemóveis para todos os diretores de turma. Um pai
alertou para a página da escola que, certamente encaminhará para o diretor de turma.----------Não havendo mais intervenções, foi colocado o Plano de Atividades a votação. O Plano de
Atividades foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia abriu a discussão de Outros Assuntos de Interesse para a
Associação, não havendo qualquer intervenção.
Nada mais havendo a discutir, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata depois de lida e aprovada
será assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia
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