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Rosário Santos, Coord. de Comunicação do AEE

APEE – Escola Secundária de Estarreja
Obrigado, professores!
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária de Estarreja tem um propósito inabalável, que
resume toda a sua essência: participar ativamente na comunidade escolar. Isso
significa que o nosso foco é envolver os pais e promover a educação na vida ativa das
famílias e da escola.
É por essa razão que este primeiro texto vai para os professores que conseguiram,
com mérito e superação, ultrapassar as dificuldades e apoiar os nossos filhos. Foi
com orgulho que assistimos a uma geração de professores que encontrou, de um dia
para o outro, soluções alternativas para dar continuidade às atividades letivas e ao
contacto quase diário com os seus alunos. Porque o confinamento não só roubou a
sala de aula, como adiou abraços e colocou os professores, pais que são professores
e pais que não sendo professores o foram mesmo assim, num limbo de esforço
constante. Mesmo com medos e hesitações, foram mais longe pelos seus alunos,
honrando os laços que os unem. Por isso, esta mensagem é uma singela
homenagem à dedicação e à rapidez com que responderam a esta vocação e
disseram: Sim! Sou professor e estou aqui para ajudar os meus alunos!
André Silva, Presidente

APEE – Escolas de Avanca
Com origens que remontam a 1987, esta Associação
caracteriza-se como sendo uma pessoa coletiva sem fins
lucrativos cujo mandato é bianual.
Atualmente, esta Associação de Pais representa as três escolas da freguesia,
nomeadamente, Mato e Congosta que congregam Pré-Escolar e 1.º Ciclo e a Escola
EB 2, 3 Prof. Dr. Egas Moniz, que desenvolve o 2.º e o 3.º ciclo.
Este movimento parental assume-se como um organismo mediador que visa a
defesa e a promoção dos interesses dos seus associados promovendo, nas suas
diferentes iniciativas, a articulação entre Família – Comunidade Educativa.
Desde o ano letivo 2016/2017 o grupo de trabalho que se tem mantido, na sua
maioria, tem tido como preocupações: acompanhar o sistema, a organização, o
espaço Escola; alertar para as mais diversas situações, quer estruturais, quer outras;
tem tido um papel ativo e dinamizador na promoção de diversas iniciativas e
colmatado necessidades residuais de forma a promover melhorias nos
estabelecimentos que representa.
Não obstante a proatividade que caracteriza esta Associação, tais iniciativas só são
possíveis devido à relação que se tem vindo a construir com os representantes de
turma, enquanto elementos de ligação entre os restantes pais e encarregados de
educação, com os coordenadores dos estabelecimentos escolares, que têm sido
recetivos e cooperantes, com os educadores, professores titulares, assistentes
operacionais, Agrupamento, coletividades e Poder Local e Concelhio.

APEE – Escola Básica Padre Donaciano Abreu Freire
A Associação de Pais da Escola Padre Donaciano existe nos
presentes moldes desde 2017 e eu sou um dos seus rostos
desde o ano 2019/2020, nunca suspeitando que seria um ano de viragem para todo o
planeta! Tem sido uma caminhada dura, cansativa e muitas vezes contra o tempo,
mas volvidos cerca de 365 dias, esta atribulada viagem, que é a relação “Família e
Escola”, tem-nos permitido emergir na direção de uma maior defesa dos interesses
daqueles que nos dão voz, que nos fazem querer mais de nós próprios e dos outros,
que nos exigem ser mais exigentes e ambiciosos, as nossas crianças!
Apesar de vivermos tempos atípicos e incertos, continuamos a deixar voar a nossa
imaginação, ambicionando o dia em que saltarão da gaveta, os muitos projetos que
temos para a nossa escola! Enquanto não for possível, vamos improvisando,
adaptando, e colmatando as necessidades urgentes que vamos vivendo!
Orgulhamo-nos de no início do presente ano letivo, termos contribuído com 80 mesas
individuais, que minimizaram os riscos que todos sabíamos correr! Orgulhamo-nos de
fazer parte de uma escola que se demonstrou competente, que se soube transformar
a cada dia, que soube gerir as expectativas e os receios! E com muito esforço e
dedicação esteve à altura e foi capaz de manter em segurança todos os que
diariamente dão o seu melhor na construção do futuro de 680 crianças!
Aos colegas de luta, Ana Oliveira e Rui Silva, aos membros da Associação, aos
professores, auxiliares, a todos os pais e encarregados de educação, à direção do AEE,
à Câmara Municipal, aos colegas do Conselho Geral e muito particularmente ao
coordenador da escola, estimado, Professor Emídio Ferro, o nosso muito obrigado!
Continuaremos esta jornada, caminhando lado a lado, e assim que nos for, novamente
possível, voaremos ainda mais alto!
Patrícia Morais, Presidente

Carla Laranjeira, Presidente

APEE – Escola Básica Visconde de Salreu
Os desígnios da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica Visconde de Salreu (APEEEBVS),
que se centram na promoção do envolvimento dos pais na vida escolar e na procura
e concretização de melhores condições para alunos, pessoal docente e não docente,
mantêm-se bem vivos desde a sua génese.
A prossecução de tais propósitos é uma necessidade premente e atual, já que, desde
início do ano de 2020, as capacidades de resiliência e adaptação de toda a
comunidade escolar e não escolar e, enfim, de toda a população mundial, foram
colocadas à prova com desafios nunca antes vistos.
Tais desafios têm vindo a ser superados com distinção, sendo que a APEEEBVS
também teve de alterar os seus planos, adaptando-os aos momentos atuais.
Com efeito, com o apoio e esforço desta Associação, do pessoal docente, do pessoal
não docente, dos pais dos alunos, dos órgãos autárquicos e do tecido empresarial e
com a, indispensável, serenidade e cooperação dos alunos, tem sido possível manter
a “Escola” a funcionar, prosseguindo o seu grande propósito: EDUCAR.

A todos MUITO OBRIGADO.
Lino Azevedo, Presidente

Na próxima edição do Diário de Aveiro, mês de maio, sairá notícia referente à Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Veiros,
presidida pela Ex.ma Sr. D. Sónia Pereira.

