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Conferência “Jovens no mundo globalizado: Que riscos?” 

Sábado, 17 de março 2012 

Auditório da Escola Secundária Jaime Moniz 

 

Discurso de Abertura da Presidente da APESJM – Vanda de França Correia de Jesus 

Ilustres Oradores convidados 
Ilustres Deputados a Assembleia da República e a Assembleia Legislativa da Madeira 
Senhoras e Senhores, 
de organismos públicos 
Patrocinadores deste evento 
representantes de Associações de Pais 
Participantes 
Caras e Caros Encarregados de Educação, Professores e Alunos 
Membros da Comunicação Social 

Em nome da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola 
Secundária Jaime Moniz (APESJM), criada a 14 de julho de 2009, quero, antes de mais, 
agradecer a todos os presentes por terem aceite participar nesta conferência. 

É com orgulho que vos digo que esta também foi a minha Escola. E é um grande prazer 
ver entre os presentes, pessoas que foram meus professores e professores do meu filho. 

Ao longo desta conferência serão abordadas questões que, a nós pais, tanto nos afligem. 
É claro que ficam de fora outras temáticas não menos importantes, mas que, acredito, 
venham a ser refletidas noutra oportunidade. 

A fase da adolescência não é fácil para os pais, nem para os docentes, mas também não 
o é para os próprios jovens. 

Os nossos jovens estão demasiado expostos a tudo: a um mundo agressivo, com valores 
distorcidos, onde são aliciados e pressionados até a exaustão para determinadas 
vivências … que escapam ao conhecimento e ao acompanhamento de nós, pais, 
acabando muitos deles por enveredarem por certos estilos de vida menos recomendáveis. 
Ser Pai, Ser Mãe, não é nada fácil nos dias de hoje. 

Desde a década de oitenta do século passado, que temos vindo a assistir a grandes 
mudanças sociais, que se têm refletido também numa mudança de atitude dos próprios 
pais. Deixámos de ser autoritários, para passarmos a ser amigos ou companheiros, 



 

APESJM - Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Jaime Moniz localizada 
no Largo Jaime Moniz, nº 1, Freguesia de Santa Maria Maior, 9054-521 Funchal – Região Autónoma da Madeira – 
Portugal. 
Local: Sala de Reuniões da Escola / NIPC: 509058035  
E-mail: apesjm@gmail.com / Sítio Web: http://apesjm.wordpress.com  

mudança que se deve em grande parte ao facto de ambos os pais trabalharem e, para 
compensarem a sua ausência, se terem tornado mais tolerantes, mais benevolentes, 
perante determinadas atitudes; tal deve-se também a novas tendências delineadas pelos 
estudiosos e pelo próprio sistema educacional, entre outros fatores. Penso que o ideal 
não é tão só recuperarmos os métodos autoritários, mas tentarmos encontrar o equilíbrio 
entre a autoridade e o companheirismo. Noutra oportunidade, defendi que “os nossos 
filhos têm direito à autoridade”. Atenção: refiro-me a autoridade e não autoritarismo. 

A verdadeira autoridade implica que os pais, além de progenitores, se responsabilizem, 
durante a infância e a adolescência, pela formação, pela transmissão de valores e 
princípios, pela educação e pela preparação para o contacto com o mundo externo; 

A autoridade, em sentido próprio, prende-se também com o respeito e a estima por parte 
dos filhos para com os seus pais, ou seja, está relacionada com os sentimentos que unem 
pais e filhos. 

Está comprovado que o ser humano investido de autoridade tenta fazer observar os 
valores que lhe foram transmitidos e que, no seu dia-a-dia, assume como próprios, 
exatamente porque acredita neles. 

  

Senhoras e Senhores, 

Caras e Caros Jovens, 

É fundamental que todos tentemos encontrar o equilíbrio que torne a convivência, na 
família e na escola, mais harmoniosa. Sei que isso não é fácil, porque atingir esse 
equilíbrio não depende apenas de uma das partes, depende de todos. 

Muito mais teria para vos dizer, mas não quero tomar o vosso tempo em demasia, porque 
hoje não sou oradora, sou apenas a voz da APESJM. 

Vamos ouvir um excelente naipe de oradores, que, com certeza, nos irão alertar e ajudar 
a refletir sobre determinadas realidades com vista a melhor compreendermos e 
ajudarmos a preparar os filhos, a nós pais, e os alunos, a vós docentes. Acredito também 
que os próprios – filhos e alunos – tomarão uma mais viva consciência para certas 
questões e problemas e serão portadores da mensagem para os seus colegas. 

Senhoras e Senhores, 

Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio que recebemos: 
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- de Sua Excelência, o Representante da República; 

- do Excelentíssimo Senhor Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos; 

- do Senhor Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz; 

- e de  todos os colaboraram na preparação e divulgação desta conferência. 

Agradeço, ainda, o patrocínio: 

- da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, na pessoa do Senhor 
Secretário Regional; 

- do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira; 

- da ECAM - Empresa de Consultoria e Assessoria Empresarial da Madeira, S.A.; 

- do Grupo Porto  Bay; 

- dos Vinhos Barbeito; 

- do Golden Gate; 

À Comunicação Social, 

- ao Jornal da Madeira, 

- ao Diário de Notícias da Madeira, 

- a Antena 1, 

- e à RTP-Madeira, 

agradeço a publicitação gratuita deste evento e a sua cobertura. 

E, ainda, um agradecimento muito especial à nossa madrinha, Drª Margarida Camacho, 
por ter sido a pessoa que me desafiou para criar esta Associação; ao Dr. Jorge Moreira, 
que desde a primeira hora nos tem dispensado o seu valioso apoio; à Drª Maria do Carmo 
Trindade Rocha e à Drª Filomena Alcobia, atual Presidente do Conselho da Comunidade 
Educativa, por toda a atenção e disponibilidade para com a nossa Associação. 

Finalmente, deixo aqui um convite aos Pais para fazerem parte desta Associação. A 
todos os pais e encarregados de educação assiste o direito – e o dever - de participarem 
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no processo educativo dos seus filhos. Ao tornar-se sócio da APESJM, está a dar um 
precioso contributo para que a Associação possa ser cada vez mais a representante por 
excelência de todos os Pais e Encarregados de Educação junto da Escola e, desta forma, 
sermos uma voz ainda mais ativa e darmos um contributo cada vez maior para uma 
Escola melhor. 

Ser Pai, Mãe, Encarregado de Educação é uma missão nobre que só poderá ser cumprida, 
com autoridade, com amor, entrega e dedicação. 

“A razão de ser desta Associação é, acima de tudo,  
contribuir para a realização e o sucesso dos futuros homens e mulheres, 

quer como profissionais, quer como cidadãos”. 

  

Mais uma vez muito obrigada a todos os presentes. Faço votos para que esta conferência 
seja produtiva e daqui possamos tirar algumas conclusões que nos ajudem a melhor 
compreender, orientar e ajudar os nossos jovens. 

Sábado, 17 de março 2012 

 

 


