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Atividades 2020-2021

• Acompanhamento das atividades da escola durante a pandemia

1. Captação indevida de imagens. Chegou ao conhecimento da APEE um episódio que aconteceu, em que
um aluno transmitiu, sem autorização, aulas em plataformas de jogos e afins. Sabemos que esta é já há
muito uma preocupação de muitos professores e um dos principais problemas do ensino
online/síncrono. Existe, pois, a necessidade de precaver situações em que os alunos captem ou gravem
as imagens das aulas, com a eventual consequente publicação ou uso indevido das mesmas.

Neste ponto, a APEE propõe-se proceder à elaboração de um vídeo formativo sobre a importância da
proteção de imagem, regras de conduta, direito à privacidade, medidas aplicáveis, bem como dos perigos
associados à publicação de certos conteúdos.

2. Avaliação à distância. Estamos num novo enquadramento, com muitos procedimentos diferentes, novos
desafios, mas em que é preciso continuar a promover valores como o respeito, honestidade e justiça nos
nossos alunos. Cada disciplina terá as suas especificidades e os professores encontrarão a forma de
avaliar o conhecimento dos alunos. É essencial, contudo, que estes processos garantam a fiabilidade da
avaliação, prevenindo ou evitando comportamentos fraudulentos ou plágio, podendo mesmo ser
“preventivo” e “pedagógico” especificar o tipo de medidas a aplicar em caso de incumprimento.



Atividades 2020-2021

• Participação no Webinar “Representantes de turma, as obrigações e os direitos: 
respostas para um desempenho eficaz”

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Luís de Freitas Branco 



Atividades 2020-2021

• Papel dos Representantes dos Pais e 
Encarregados de Educação
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• Contatos dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 
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• Organização Semestral do Calendário Escolar

Muitos Pais/Encarregados de educação fizeram chegar à Associação de Pais várias dúvidas e preocupações sobre

este tema. Assim, o objetivo do questionário foi saber o que pensa a comunidade escolar, principalmente os pais

e Encarregados de Educação, mas também os alunos.

https://forms.gle/eSfQDW5MgZxaoLFq6
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• Organização Semestral do Calendário Escolar

Nível de Ensino do(s) Educando(s)/Aluno(s) 
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• Organização Semestral do Calendário Escolar: Análise SWOT

Pontos Fortes 

 

48,5%

28,8%

28,8%

18,2%

28,8%

34,8%

Redução do número de disciplinas lecionadas em simultâneo

Redução da dispersão das atividades educativas

Maior interiorização e maturação de conceitos e conteúdos

Períodos letivos equivalentes

Aumento da motivação dos alunos

Menos testes de avaliação (reduz a ansiedade, uma vez que
permite um maior espaçamento entre os testes de avaliação)
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• Organização Semestral do Calendário Escolar: Análise SWOT

Pontos Fracos 

 

33,3%

30,3%
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43,9%

24,2%

Fraca interdisciplinaridade (falta de articulação e partilha
entre as disciplinas semestrais)

Há mais tempos por semana, os conteúdos avançam
rapidamente

Ausência da disciplina semestral durante um longo período

Apenas um momento de avaliação

Aulas semestrais dadas com planeamento de aulas por
períodos
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• Organização Semestral do Calendário Escolar: Análise SWOT

Oportunidades/Sugestões de Melhoria

• “A mais rápida contratação de professor de disciplinas semestrais quando o professor falta durante 

um longo período”

• “Apostar na interdisciplinaridade, mesmo na disciplina de PICD não se verificou”

• “Na minha opinião, no 3º ciclo, é urgente que as línguas estrangeiras sejam disciplinas anuais. Perde-

se o contacto com a língua e uma língua aprende-se praticando diariamente. Os conteúdos do 

programa de uma língua não são estanques como na História ou Geografia. Além disso, o inglês é uma 

das disciplinas que sempre fizeram parte da componente geral, no secundário por exemplo”

• "As disciplinas semestrais poderiam ter os conteúdos mais adaptados ao tempo letivo”

• “Na organização letiva anual ter em conta as disciplinas do ano anterior para os alunos não estarem 

quase um ano sem contacto com as disciplinas"

• “As disciplinas serem todas anuais em todos os ciclos, podendo as avaliações serem semestrais”
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• Organização Semestral do Calendário Escolar: Análise SWOT

Considerando as respostas anteriores, concorda com a organização do calendário escolar em dois 

semestres? 
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• Projeto Oficina da Escola

O EPE disponibilizaria psicólogos para

acompanhar os alunos referenciados

pela Escola, apoiando-os na organização

das tarefas escolares, tutoria, etc.

Por este motivo, consideramos que este

projeto poderia ser uma excelente

oportunidade para dar resposta às

necessidades de algumas famílias no

acompanhamento dos seus filhos.



Contas 2020-2021



Uma associação de todos para todos!

O nosso principal objetivo é envolver cada vez mais os Pais e 
Encarregados de Educação na vida escolar dos filhos, oferecendo 

apoio e suporte a toda a comunidade escolar no sentido de 
promover um ambiente saudável entre todos. 

Junte-se a nós e colabore para o sucesso e bem estar dos nossos 
filhos, expondo problemas ou preocupações, esclareça dúvidas, 

colabore com a promoção de ideias e objetivos para uma melhor 
formação moral e cívica de todos.

Partilhe este projeto connosco e inscreva-se como 
Associado da APEE. 

A nossa quota é anual, no valor mínimo de 1,00€. 


