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 ObjectivosEstrategicos
I - Representação institucional

Ao longo destes dois anos de actividade foigarantida a representação
institucional da APASC, nos órgãos de gestão do agrupamento. Os pais eleitos
para o Conselho Geralpautaram a sua participação pela assiduidade,
responsabilidade,participação construtiva, de constante melhoria e sempre
voltada para a defesa e para os interesses dos alunos.
Foi, ainda, assegurada a representação externa, no Conselho Municipal de
Educação,Rede Social de Freguesia, na CPCJ –Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens e na UCAPESC – União Concelhia das Associações de Pais
e EE de Santiago do Cacém
Desta forma, foi asseguradaa estrutura representativa e de participação, dos
pais e EE, dando continuidade à existência da Associação de Pais do
agrupamento.
Articularam-se posições entre as três estruturas associativas do agrupamento,
Associação de pais do agrupamento, e das escolas básicas de Santa Cruz e do JF
e escola básica do 1º ciclo de Aldeia dos Chãos.
Procurou dar-se resposta a todos os contributos/sugestões/pedidos que
chegaram à APASC, reencaminhando-os para órgãoscompetentes.
II - Participação da APASC
A APASC foi chamada a participar e a contribuir na definição e na elaboração do
Projecto Educativo, doRegulamento Interno e do Plano de Actividades do
Agrupamento de Escolas e na ESCOLA 3D
Embora tenhamos sido chamados a participar, a importância dos documentos
em causa, requer e sugere uma ampla auscultação aos pais e EE, de forma bem
visível e por largo período de tempo. O tempo, que em regra é dado pelo órgão
de gestão, para analise dos documentos não permite mobilizar os pais para
uma ampla reflecção dos mesmos.

A APASC solicitou reuniões com o Órgão de Gestão e participou em diversas
reuniões e eventos, promovidos quer pelo agrupamento, quer por entidades
locais.
A APASC incentivou a efectiva participação, dos representantes dos pais da
turma, nos conselhos de turma.
Bem como pugnou para que os representantes de pais de turma, se
constituíssem como principal vinculo de comunicação entre os pais e a
associação de pais.
A PARTICIPAÇÃO
III - Algumas tomadas de posição da APASC










Vigilância apertada pela qualidade da alimentação
Falta de aquecimento adequado
Pela afectação de Salas às turmas
Peso excessivo das mochilas
Turmas com número de alunos elevado
Trabalhos de casa em excesso e com exigências de suporte informático
que nem todos possuem
Mais auxiliares de acção educativa
Colocação atempada de auxiliares nas Escolas Rurais
Colocação de mais Micro-ondas para aquecimento de refeições

IV - Mais proximidade
Não se conseguiu dar a necessária atenção aos representantes de pais e EE e
não se encontraram as formas adequadas para mobilizar os pais e EE para um
trabalho em articulação. Não se conseguiu a entrada de novos sócios.
Ainda assim, foi solicitado ao agrupamento a inclusão, na página da escola, na
Internet, um espaço para a associação de pais, onde se possa colocar
informação, como osestatutos, lista dos órgãos sociais, convocatórias, contactos
e uma ficha on-line parainscrição de sócio.

