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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2011/2018 

 

I. NOTA HISTÓRICA 

Em dezembro de 2008, na reunião dos representantes dos encarregados de educação de cada 

turma, organizada pelo Senhor Presidente do Conselho Executivo, Dr. Jorge Moreira e pela 

Senhora Presidente do Conselho da Comunidade Educativa, Doutora Maria do Carmo Trindade 

Rocha, que sempre incentivaram à participação dos Pais nesta Escola, e de entre um grupo de 

10 candidatos, foram eleitas duas pessoas como representantes dos representantes dos 

encarregados de educação para fazerem parte do Conselho da Comunidade Educativa. Foram 

elas: Filipe Carvalho e Vanda de França Correia de Jesus. 

No momento em que o Senhor Dr. Jorge Moreira anunciava os nomes, a Drª Margarida Camacho 

pediu a Vanda de França Correia de Jesus para a importância de ser criada a Associação de Pais, 

tendo esta, no início de 2009, realizado um levantamento dos estatutos de várias associações 

de pais de alunos do ensino secundário e da legislação. Entretanto, em abril de 2009, foi 

constituída a Comissão Instaladora, com o apoio do Dr. Marcolino Pereira, da Drª Sara Gomes 

da Secretaria Regional de Educação e Cultura e do Dr. Manuel Correia de Jesus que deram o 

necessário apoio jurídico. O logótipo foi criado pelo Senhor Engº Miguel Turnino. Em Junho do 

mesmo ano seguiram-se todos os procedimentos legais para a sua constituição e em julho foram 

aprovados os Estatutos. A publicação dos Estatutos ficou a dever-se à SREC, na pessoa de Sua 

Excelência o Secretário Regional Dr. Francisco Fernandes que de imediato deu um despacho 

favorável nesse sentido e da jurista a Drª Sara Gomes, que nos orientou sobre os procedimentos, 

e à Previsão, nas pessoas do Senhor António José Correia de Jesus e da D. Tânia Castro, que nos 

apoiaram na formalização do processo de constituição e registo. 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Jaime Moniz, 

também designada pela sigla APESJM, foi assim oficialmente constituída a 14 de julho de 2009, 

através da publicação dos seus Estatutos no Sítio Web do Ministério da Justiça e passou a estar 

inscrita definitivamente no Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC) a 30 de julho de 2009. 

Estando todas as despesas a cargo de Vanda de França Correia de Jesus. 

 

II. FUNDAMENTOS DA CRIAÇÃO DA APESJM 

De acordo com os respetivos Estatutos, a Associação tem como principais finalidades: 

a) Fomentar uma colaboração permanente entre os alunos, corpo docente e famílias; 

b) Criar e manter condições para uma efetiva participação das famílias na tarefa educativa, 

como é seu direito e dever.  

A participação dos Pais e Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos é 

fundamental. Há mais de 30 anos que vários estudos têm vindo a demonstrar que a participação 

dos Pais na escola melhora o rendimento académico, a autoestima e o comportamento dos 

alunos. 
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Nos dias de hoje e apesar das mutações a que temos vindo a assistir na nossa sociedade, a família 

continua a ser considerada como o meio natural de desenvolvimento do indivíduo e a escola 

como a instituição social encarregada não só de instruir mas também de educar. A família e a 

escola são, assim, as instituições cuja ação tem uma importância decisiva no processo de 

socialização da criança e do jovem. Dai que a escola não possa ser vista apenas como mero 

transmissor de conhecimentos científicos, cabendo-lhe também propiciar aos alunos o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, afetivas, a capacidade de relacionamento em 

sociedade, competências comunicativas e participar na formação da identidade individual de 

cada aluno. 

É por isso que a Família e a Escola devem cooperar entre si tendo em vista a formação integral 

das nossas crianças e dos nossos jovens. 

São inúmeras as inquietudes e preocupações que nos afligem quando os nossos filhos atingem a 

idade da adolescência. Os jovens de hoje estão muito mais expostos a uma gama infindável de 

influências negativas e de situações perigosas, que podem pôr em causa o seu percurso de vida. 

O domínio das relações interpessoais apresenta-se cada vez mais complexo, sobretudo devido 

ao uso, e ao abuso, das novas tecnologias.  

Contudo, devemos ter consciência de que a escola, sozinha, não pode dar resposta a todos os 

problemas e dificuldades que os alunos enfrentam. As respostas terão de ser encontradas em 

conjunto com todos os agentes sociais: com partidos políticos, sindicatos, autarquias, alunos e, 

como não podia deixar de ser, com as associações de pais.  

Como Pais e Encarregados de Educação, não podemos ficar à margem de qualquer iniciativa de 

resposta aos problemas e dificuldades. Somos, afinal, os mais interessados e os primeiros 

responsáveis pela educação dos nossos filhos e filhas. É por isso que a razão de ser desta 

Associação é, acima de tudo, a realização e o sucesso dos futuros homens e mulheres, quer como 

profissionais, quer como cidadãos. 

Não devemos delegar na escola toda uma série de responsabilidades que, pelo menos, deveriam 

ser partilhadas. Trata-se dos nossos filhos e filhas e, como tal, pensamos que a partilha constante 

de experiências e a reflexão conjunta com vista a encontrarmos as soluções mais adequadas 

poderão constituir uma mais-valia para benefício de todos. 

A participação dos Pais é um ato de cidadania. Ela deve ser encarada como: 

• uma atividade básica no desenvolvimento de uma educação integral. 

• uma resposta às nossas inquietudes: o envolvimento no processo educativo é primordial 

na evolução do próprio sistema, que deverá ter em conta as mudanças que se produzem na nossa 

sociedade. 

• e, ainda, a participação deve estar orientada em duas direções: 

- acompanhamento e execução dos projetos educativos; 

- colaboração positiva, enriquecedora do sistema. 
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Participar na educação dos nossos filhos e filhas tem por objetivo favorecer o seu 

desenvolvimento integral como cidadãos e cidadãs, sendo necessário que esta participação se 

verifique em todas as etapas do processo educativo, especialmente no ensino secundário. 

A educação só poderá ser bem sucedida quando a família e a escola trabalharem em conjunto. 

Para se alcançar tal desiderato, é, pois, indispensável a mutua colaboração entre as famílias e 

os docentes.  

A educação é responsabilidade de todos! 

Intervenção de Vanda de França Correia de Jesus – Abril de 2009 

 

III. MEMBROS DA COMISSÃO INSTALADORA 

Constituição da Comissão Instaladora em abril de 2009: 

José Filipe dos Santos Carvalho 

António Egídio Mendonça de Olim  

Maria Luísa Andrade Silva Santana 

Catarina Clode de Sousa 

José Maurício Gomes Pereira 

Ludovina Maria de Freitas Farinha Figueira 

José Manuel Rodrigues Vieira 

Maria Isabel Quintal de Ornelas Aguiar 

José Mendes da Silva  

Vanda de França Correia de Jesus 

 

IV. PRIMEIRAS ELEIÇÕES – 09.12.2009  

1. De acordo com os Estatutos:  

Os órgãos sociais da APESJM são os seguintes: 

a) Assembleia Geral (a Mesa deverá ser constituída por 4 membros: pelo presidente, vice-

presidente e dois secretários); 

b) Direção (por 10 membros: 7 membros efetivos – presidente, vice-presidente, secretário, 

tesoureiro, 3 vogais e 3 suplentes); 

c) Conselho Fiscal (por 5 membros: 1 presidente, 2 vogais e 2 suplentes). 

2 - Os órgãos sociais da APESJM são eleitos por um período de dois anos. 
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2. A eleição dos membros dos órgãos sociais é feita por escrutínio secreto. 

3. As candidaturas aos órgãos sociais constarão de listas a apresentar ao presidente da 

mesa da Assembleia Geral. Tendo em conta que é a primeira vez que irão ser constituídos os 

Órgãos Sociais, as Listas deverão ser apresentadas à Comissão Instaladora. Embora nos 

Estatutos se refira que terão de ser apresentadas até ao fim primeira semana de Outubro, por 

ser a primeira vez que tal trâmite irá ocorrer, a data de apresentação das Listas é o dia 23 de 

novembro de 2009 (Segunda-feira), das 17h00 às 18h30, na sede social da Associação que, a 

título provisório, será na Sala de Reuniões desta Escola.  

4. As Listas concorrentes deverão ser afixadas com quinze dias de antecedência (data a 

propor será o dia 25 de novembro). Informo que as Listas serão publicadas também na Página 

do Site. 

O ato eleitoral foi marcado para o dia 9 de dezembro (quarta-feira), das 17h00 às 18h30, e 

realizar-se-á na 1ª reunião ordinária da Assembleia Geral, que terá lugar na Sala de Reuniões 

desta Escola. 

As listas apresentadas a sufrágio deverão ser organizadas, especificando os nomes e respetivos 

lugares dos membros da Mesa da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal, sendo 

referenciadas por uma letra de acordo com a ordem de entrega ao presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, neste caso à Comissão Instaladora. As Listas poderiam ser, eventualmente, 

acompanhadas de uma proposta de Programa de Ação. 

A votação processou-se por meio de boletins de voto, onde constaram, por ordem alfabética, 

todas as listas submetidas a sufrágio. 

 

ELEIÇÃO DOS PRIMEIROS ÓRGÃOS SOCIAIS DA APESJM – 9 DE DEZEMBRO DE 2009 

Hora: das 17h00 às 18h30 

Local da 1ª reunião ordinária da Assembleia Geral, que teve lugar na Sala de Reuniões desta 

Escola 

Foi eleita a Lista A (a única que concorreu e com proposta de programa de atividade, tal como 

refere o ponto VI deste Relatório): 

1. Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Maria Margarida Teixeira de Aguiar Rodrigues Camacho 

Vice-Presidente: Miguel Ângelo Nóbrega Gomes 

Secretário(a): Armanda Maria Almeida Ferreira Monteiro Cabral de Noronha 

Secretário(a): Maria José Rodrigues 

2. Direção 

Presidente: Vanda Maria de Fátima Sousa de França Correia de Jesus 

Vice-Presidente: Sandra Cristina Vieira Reinolds Rebolo 
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Secretário: Maria Isabel Quintal de Ornelas Aguiar 

Tesoureiro: António Egídio Mendonça de Olim 

Vogal: José Maurício Gomes Pereira 

Vogal: José Manuel Rodrigues Vieira 

Vogal: José Mendes da Silva 

Suplente: Maria Ângela Teixeira Borges Gonçalves Melim 

Suplente: Maria Fátima Rodrigues 

Suplente: Ana Paula Rodrigues Gonçalves Pita 

3. Conselho Fiscal 

Presidente: José Filipe dos Santos Carvalho 

Vogal: José Donato de Sousa Caires 

Vogal: Maria Isabel Fernandes Soares 

Suplente: Ana Cristina Breyner Figueira Gaspar 

Suplente: Ludovina Maria de Freitas Farinha Figueira 

Suplente: Maria Zélia Mendonça Rodrigues Barreto 

 

V. ATO DA POSSE 

O Ato de Posse dos Órgãos Sociais realizou-se no dia 15 de janeiro de 2010, pelas 18h00, na Sala 

de Reuniões da Escola Secundária Jaime Moniz. 

 

VI. PLANO DE ATIVIDADES 

O Plano de Atividades para o biénio 2009-2011 foi dividido em três partes, nomeadamente: 

Medidas Organizacionais, Iniciativas Temáticas e Ação Externa. 

▪ Medidas Organizacionais  

1. Sensibilizar os Pais e Encarregados de Educação a se associarem. 

2. Criar uma Base de Dados dos Pais e Diretores de Turma. 

3. Fazer um levantamento das opiniões / sugestões / preocupações / propostas dos Pais e 

Encarregados de Educação. 

4. Abrir uma conta bancária da Associação, onde serão depositadas as quotas dos Associados e 

eventuais donativos que venha receber. 

5. Angariar Fundos para apoiar os jovens indicados como mais carenciados. 
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6. Elaborar o Regulamento Interno. 

7. Manter os Pais informados sobre a atividade da APESJM, através da Página da APESJM e 

Correio Eletrónico. 

8. Realizar reuniões periódicas, conforme os Estatutos. 

9.Estabelecer uma relação sólida com a Escola no sentido de trabalharmos todos para o mesmo 

fim: O Sucesso dos nossos Jovens. 

10. Dinamizar a Página Web da APESJM. 

11. Criar e dinamizar um Boletim Digital com periodicidade Trimestral a ser divulgada na Página 

da Associação e por Correio Eletrónico. 

▪ Iniciativas Temáticas  

1. Criar e dar início à implementação do projeto de sessões formativas direcionadas aos Pais: 

- Línguas – Português e Inglês. 

- Informática – Word + Internet + Correio Eletrónico + Messenger. 

2. Programar e desenvolver Conferências / Debates [Pais + Alunos + Professores]: 

- Como é a Escola onde estão os nossos filhos e filhas – Para os que entram pela primeira vez. 

- Educar: Responsabilidade Partilhada. 

- Plano de Vida e Carreiras. 

- Saúde – Drogas + Outros produtos tóxicos. 

- Hábitos Saudáveis. 

- Intoxicados com tecnologias (Net + MSN + Telemóvel + SMS + Game Boy + PlayStation + MP3 

+ IPod). 

- Conferência sobre Segurança na Internet – “Riscos On-line para os jovens: Como se podem 

minimizar” 

- Segurança Interna e Externa do Espaço Escolar – “Escola, Ilha de Paz”. 

- Que Valores e Princípios no Séc. XXI. 

▪ Ação Externa  

1. Representar nas ações onde é convidado e onde tem acento (como por exemplo no Conselho 

da Comunidade Educativa). 

2. Fazer parte de outras Associações comuns à APESJM. 
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VII. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

▪ Conferência “Jovens no mundo globalizado: Que riscos?” – 17.03.2012 

Temas/Oradores: 

Tema - “Internet e Cidadania – Sobre as Redes Sociais” 

Drª Teresa Carvalho (Psicóloga) do Centro da Segurança Social da Madeira –  

Tema – “Comportamentos Saudáveis Vs Comportamentos Dependentes – Consumo 

de estupefacientes Vs Obesidade, Anorexia, Bulimia” 

Dr. Nelson Carvalho (Psicólogo) - Diretor do Serviço de Prevenção da Toxicodependência 

Doutor Bruno Sousa, Doutoramento em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição e  

Nutricionista do SESARAM 

Tema – “Da crise de valores aos valores em crise e o papel da Educação” 

Doutor António Bagão Félix, Conselheiro de Estado e Professor Catedrático 

Sua Excelência Reverendíssima D. António Carrilho 

Encerramento -  Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos, Dr. Jaime Freitas 

Elaboração do cartaz e impressão e águas – custos assumidos pela Presidente da 

APESJM. 

 

▪ Conferência “Pais e Filhos e a escolha do curso” – 13.04.2013 

Oradores:  

▪ Dr. Manuel Filipe Correia de Jesus - Ex-aluno da Escola Secundária Jaime Moniz, 

Advogado e Professor Universitário. 

▪ Drª Otília Paiva: Psicóloga; Professora do ensino técnico profissional na Escola 

Profissional Cristóvão Colombo; Coach Certificada; Coordenadora de projetos 

transnacionais de cariz pedagógico e social. 

Convidadas – Partilha de Testemunhos: 

▪ Convidada: Drª Rita Andrade  

▪ Convidada: Drª Elma Barreiro  

Oferta de Flores às convidadas (custos assumidos pela Presidente da APESJM) 

 

▪ Por iniciativa do Banco do Tempo em parceria com a APESJM - Conferência “A 

Importância dos Pais na Comunidade Educativa” – 15.05.2013 

Oradoras:  

▪ Dra. Maria Olívia Sousa Freitas Barcelos, Docente e Diretora da Escola de 

Enfermagem S. José de Cluny, Encarregada de Educação de um aluno do 12º 

ano da nossa Escola  

▪ Dr. Marco Gomes, Docente e Diretor Pedagógico da APEL 

 

▪ Conferência “Mediação Familiar na RAM, do enquadramento político-institucional às 

necessidades e desafios regionais” – 25.02.2014 

Orador: Doutor Paulo Milheiro. 

 

▪ Envio de uma carta a 30 de março de 2012 aos Deputados da Assembleia da República 

pela RAM para “Pedido de reformulação do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, 

no combate à venda de substâncias prejudiciais à saúde e que estão a ser consumidas, 

sobretudo, por crianças e jovens”. 
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Parte do conteúdo da carta: 

«A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária 

Jaime Moniz (APESJM), criada a 14 de julho de 2009, organizou no dia 17 de março do 

corrente ano uma conferência subordinada ao tema “Jovens no mundo globalizado: Que 

riscos?”. Nesta conferência participaram encarregados de educação, alunos, docentes e 

outras pessoas ligadas a várias áreas, com destaque para a saúde. É na sequência da 

realização desta conferência e, em particular, da intervenção do Senhor Diretor do 

Serviço de Prevenção de Toxicodependência da Madeira, Dr. Nelson Carvalho, sobre o 

tema “Comportamentos Saudáveis Vs Comportamentos Dependentes – Consumo de 

estupefacientes Vs obesidade, anorexia e bulimia”, que me dirijo a V. Exas., em 

representação da APESJM, no sentido de manifestar a nossa grande preocupação sobre 

o problema da venda de substâncias designadas por fertilizantes, consumidas por muitos 

jovens. 

Por acaso, fazem ideia do número de jovens que dão entrada nos hospitais por causa do 

efeito destas substâncias? Do número de jovens que estão internados nos hospitais 

psiquiátricos por causa dessas substâncias? Do número de jovens que já morreram no 

mundo por efeito destas drogas? 

Na Madeira temos vindo a assistir a um aumento significativo de internamentos de 

jovens no Hospital Dr. Nélio Mendonça e, posteriormente, na Casa de Saúde São João de 

Deus com reações adversas derivadas do consumo destas substâncias, podendo-se 

afirmar que estamos perante um problema de saúde pública. 

Todos nós sabemos que este problema não se circunscreve apenas a Madeira, nem 

apenas a Portugal, mas respeita a todo o Mundo. Quando nos dizem que é um problema 

de difícil resolução, a nossa resposta é que é passível de ser resolvido, quando há vontade 

política para tal. Não vale a pena esperarmos por uma qualquer diretiva Comunitária, 

até porque os lóbis existentes são tão fortes que entravam os processos, não se 

vislumbrando qualquer medida para combater este problema. Com a legislação atual, e 

refiro-me ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, apenas constam os nomes das 

drogas ilícitas, permitindo, assim, que todas as outras substancias possam ser vendidas 

e consumidas legalmente. Trata-se de uma Lei pouco eficiente, e nestes casos, nada 

eficiente no combate legal às drogas. Atualmente estão constantemente a surgir novas 

substâncias, bastando apenas a introdução de ligeiras cambiantes moleculares o que as 

afasta das classificações oficiais, o que nos leva a concluir que a criatividade, e pior do 

que isso, a maldade e o enriquecimento ilícito à custa da vida e do sofrimento das 

pessoas parecem ser quase infinitos. Trata-se, pois, de uma lei ineficaz. 

Como contornar esta situação? A melhor via é a criação de uma nova Lei, a exemplo do 

que acontece na Dinamarca e na Polónia, onde conste uma relação de todas as 

substâncias que são benéficas para a saúde, e como tal permitidas para venda, no 

sentido de tudo o que fica de fora dessa relação passa a ser ilícito. E, sempre que surgir 

uma nova substância, ela só passa a ser legal se for comprovado em laboratórios 

devidamente certificados, que a mesma tem efeitos benéficos para a saúde. Ainda, todas 

as lojas que comercializem as substâncias ilícitas são encerradas de imediato pela 

Inspeção das Atividades Económicas, com o pagamento de uma coima elevada. Este é o 

exemplo que Portugal deveria seguir. 
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É possível confrontarem-se com a resistência por parte das farmácias, pelo facto de 

existirem determinadas substâncias que são utilizadas para fins terapêuticos. Nesses 

casos existe a salvaguarda das receitas médicas. 

Holanda já está a começar a recuar nesta matéria, pois, a partir de 1 de janeiro de 2013 

não será mais permitido aos turistas comprar legalmente drogas em nenhum lugar da 

Holanda. 

Esta medida deve-se aos distúrbios causados pelo seu consumo. Mais uma nota sobre a 

Holanda, está a aumentar o número de internamentos de jovens por causa das drogas. 

Está na hora de romper o silêncio e ter a coragem de reformular a legislação existente 

para que esta proteja as pessoas, em particular os nossos jovens e assim acabar, 

definitivamente, com o poder de determinados grupos que apenas lutam pelos seus 

interesses pondo em risco o bem-estar das populações. 

Infelizmente, ninguém está livre de que este flagelo lhes bata à porta. Peço-vos 

encarecidamente, enquanto políticos decisores, avós, pais e encarregados de educação 

e irmãos, que deem o vosso maior empenho par a reformulação da lei, apoiando a luta 

a favor desta causa. 

Esta carta é igualmente assinada pelos representantes das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação existentes na Região Autónoma da Madeira, porque todos 

juntos queremos ser uma voz ativa no sentido de darmos um contributo maior para uma 

Sociedade melhor». 

Esta carta foi enviada com o conhecimento das seguintes entidades: 

Assembleia Legislativa da Madeira 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos 

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais 

Serviço de Prevenção da Toxicodependência (na pessoa do Senhor Diretor, Dr. Nelson 

Carvalho, que tanto tem contribuído no combate deste flagelo e que tem defendido a 

ideia da reformulação da lei em vigor) 

 

▪ Apoio à Comissão de Finalistas – Anos Letivos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 e 2015/2016 

Na organização do Baile de Finalistas (formalização de pedidos de autorização e de 

isenção de pagamentos de taxas à Câmara Municipal do Funchal) 

 

▪ Visto que passou a ser obrigatório as Associações terem de ter contabilidade 

organizada, em 2013 foi aberta uma conta bancária em nome da Associação no Banco 

Espirito Santo (atual Novo Banco) onde foram depositadas as quotas dos Associados no 

valor de 132,00€ (2€ por associado, referente a 66 associados), mas que posteriormente 

foi encerrada porque alguns dos elementos dos Órgãos Sociais não se disponibilizaram 

em ir assinar os documentos no Banco. 

▪ Participação da Presidente nas reuniões do Conselho da Comunidade Educativa até 

2016. 

▪ Participação da Presidente na cerimónia comemorativa do aniversário da Escola 

Secundária Jaime Moniz (13 de janeiro), até 2017. 

▪ Participação da Presidente na Avaliação da Escola (na definição dos indicadores dirigidos 

aos pais e encarregados de educação). 
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▪ Receção de pais todos os meses (nunca ninguém compareceu). 

▪ Foi solicitado pela Presidente em reunião do Conselho da Comunidade Educativa a 

abertura à participação de pais e encarregados de educação nalgumas ações de 

formação, nomeadamente para: línguas, informática, entre outras. 

▪ Entrevista concedida pela Presidente ao Telejornal da RTP-Madeira sobre a Viagem de 

Finalistas 

▪ Participação da Presidente no Programa “Interesse Público” da RTP-Madeira sobre a 

“Reforma Curricular” 

NOTA SOBRE O PROGRAMA DA RTP-MADEIRA – INTERESSE PÚBLICO 

Data: Quarta-feira, 18.04.2012 / Apresentador: Gil Rosa 

Convidados: 

▪ Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos, Dr. Jaime Freitas 

▪ Coordenadora do Sindicato dos Professores da Madeira, Profª Marília Azevedo 

▪ Presidente do conselho executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Dr. 

Rui Caetano 

▪ Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola 

Secundária Jaime Moniz, Vanda de França Correia de Jesus 

«Educação em debate. No próximo ano entra em vigor uma nova reforma curricular. Os alunos 

vão ter exames já no 4º ano. As turmas vão ser maiores e haverá provas de acesso para 

professores. Numa altura em que na Região as escolas passam por muitas dificuldades… este é 

o tema para o “Interesse Público" desta quarta à noite a RTP/Madeira. Um debate moderado 

pelo jornalista Gil Rosa, onde a sua opinião também conta.»  

Tema: Revisão da Estrutura Curricular  

Intervenções de Vanda de França Correia de Jesus 

1. Antes de mais, gostaria de realçar que uma das grandes preocupações dos Pais tem a 

ver com a qualidade do Ensino. Com efeito, trata-se de uma questão fundamental, já 

que se reflete tanto no percurso escolar dos alunos, como na aquisição de 

conhecimentos, habilidades, valores, atitudes e hábitos. 

2. A versão final da Revisão da Estrutura Curricular, apresentada no dia 26 de março, é um 

documento que contém, a meu ver, uma lacuna grave, já que as soluções e medidas nele 

consagradas carecem da respetiva fundamentação. Por outro lado, não faz qualquer 

referência ao papel da Educação para a Infância, nem à Educação Especial. Isto sem 

prejuízo de o seu conteúdo apresentar aspetos positivos, além de outros que nos 

levantam algumas dúvidas: 

Vamos por pontos: 

▪ Atualização do Currículo: 

a. Considero muito positivo o facto de privilegiar acima de tudo os saberes 

tradicionais, a saber, a Língua Portuguesa, a Matemática, a História, a Geografia, 

as Ciências Físico-Químicas e da Natureza. 
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b. Contudo, penso que esta Revisão negligencia os aspetos formativos. O papel da 

Escola não é só ensinar, é também formar. 

c. Sobre a Educação para a Cidadania: 

- Primeiro: Não podemos esquecer que o indivíduo antes de ser cidadão é pessoa. Uma 

coisa é formar para a “Cidadania”, outra é formar “a personalidade encarada como um 

todo, onde os valores éticos não podem deixar de estar presentes”. Daí considerar que o 

educador (sejam os pais, sejam os docentes) não pode alhear-se da formação da pessoa. 

A “dimensão ética” tem de estar presente em todos os comportamentos. Em suma, “uma 

política educativa sem princípios e valores é como um corpo sem alma”.  

[P.2]: 

- Segundo: Esta Revisão fala do “carater transversal”. O que é que isto quer dizer? Trata-

se de uma responsabilidade de todos os professores? Ou ficará a cargo apenas de 

alguns? E estarão todos os professores preparados e disponíveis para assumir essa 

responsabilidade?  

- Terceiro: Depois, o documento refere-se ao estabelecimento de “conteúdos e 

orientações programáticas” – Pergunto: Quem vai estabelecer esses conteúdos e essas 

orientações programáticas: é cada Escola ou é o Ministério? 

d. Manter a oferta de uma segunda língua estrangeira no 3º Ciclo: 

- Na escolha desta segunda língua estrangeira deveria ter-se em conta que a Língua 

Castelhana atualmente é falada por mais de 511 milhões de pessoas, em todo o Mundo. 

▪ Melhor Acompanhamento dos Alunos 

[Pág.3]: 

A este respeito, colocam-se algumas questões: 

a. O documento fala de “…implementar medidas que incrementem a igualdade de 

oportunidades, de homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes, ao longo 

de todo o ensino básico (…)”. Este conceito de “homogeneidade” deveria ser melhor 

aprofundado, sob pena de se cair em situações de discriminação. 

b. Diz ainda que a “oferta de Apoio Diário ao Estudo no 2º Ciclo” – é obrigatória para 

as escolas e de frequência facultativa para os alunos indicados pelo Conselho de 

Turma (CT) e os encarregados de educação (ee). Quer dizer que só irão frequentar o 

Apoio os que são indicados pelo CT e os ee? E quem quiser, de livre vontade, ter 

acesso a este Apoio? 

c. A introdução das provas do 4º ano e a manutenção das provas do 6º e do 9º ano, 

a Português e a Matemática, parecem-me uma medida muito positiva. Não só no 

imediato, em termos de exigência e de responsabilização, como a longo prazo.  

Tem havido uma tendência de facilitismo no básico e no secundário e, depois, 

quando os alunos chegam a um nível mais exigente acabam por ter grandes 

dificuldades. Nunca me esqueço da minha filha me ter perguntado: mãe para que 

vou estudar, se o resultado não conta para a nota final? 

▪ Reforço da Autonomia Pedagógica e Organizativa das Escolas 

[Pág. 4]: 

“O Ministério da Educação e Ciência pretende operacionalizar os princípios consagra-

dos no regime de autonomia, articulando-o com o desenvolvimento curricular, confe-



 

14 | P á g i n a  
 

rindo maior flexibilidade na organização das atividades letivas (…)”. Sobre este ponto, 

é pertinente perguntar: como compatibilizar esta autonomia com a manutenção de 

exames de âmbito nacional?  

a. “possibilitar ofertas de componentes curriculares complementares”… Não sei se este 

“possibilitar” será mesmo uma “possibilidade”, tendo em conta os 

constrangimentos financeiros que as escolas estão sujeitas.  

Aguardemos pela publicação do diploma legal, onde talvez possamos ver esclarecidas algumas 

destas questões. 

Finalmente: 

Penso que se torna necessária a implementação de outras medidas igualmente importantes para 

a formação das crianças e jovens e para o respetivo sucesso escolar, medidas que impliquem: 

- A disciplina, o trabalho, o estudo e a exigência, por se revestirem de uma importância 

fundamental para alcançar o sucesso. Nunca esquecendo, porém, que “o fundamento do rigor 

é a generosidade”. Rigor sim mas nunca esquecer que a generosidade também deve existir e 

deve ser transmitida, porque com ela é possível captar melhor a confiança e a motivação dos 

alunos. 

- A necessária cooperação entre todos os atores: falo não só dos docentes, dos alunos, como do 

envolvimento dos pais, com vista à criação de um ambiente de civilidade, trabalho, disciplina e 

exigência. A participação dos pais na vida escolar dos filhos representa um fator importante no 

desempenho escolar, já que o diálogo entre a família e a escola tende a contribuir para o 

equilíbrio no desempenho escolar e para o desenvolvimento da personalidade do aluno. 

- Penso que a escola deve prover um conjunto de estratégias psicopedagógicas que se 

fundamentem sobre princípios de solidariedade, tolerância e respeito. 

Gostaria de realçar que o sucesso escolar deve ser visto não apenas em função das notas, mas 

sobretudo na perspetiva da formação da personalidade do aluno, em termos de princípios, 

valores e cidadania. 

VIII. CONTAS 

A APESJM ao longo dos anos (desde 2009) até à data não apresentou qualquer despesa, até 

porque além dos primeiros 66 encarregados de educação que contribuíram cada um com 2€, 

não houve mais contribuições. Daí mantar-se em caixa os 132,00€. 

Por outro lado, todas as despesas realizadas com a constituição da Associação, com o dia-a-dia 

e com as conferências foram todas assumidas pela Presidente (Vanda de França Correia de 

Jesus): registo da APESJM, papel, impressão de cartazes, águas, sumos, guardanapos, copos de 

plástico, flores. 

CAE – 94994 [Associação de Pais e Encarregados de Educação] 
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