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A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Penafiel 

continuou a desenvolver a actividade de representação por parte da Associação de 

Pais cumprindo assim o segundo ano estatutário para o qual foi eleita em Assembleia-

geral após um longo período de ausência de existência de uma Associação de pais 

eleita. 

Verificou-se neste ultimo ano lectivo o crescendo das dificuldades financeiras dos 

agregados familiares pela dificuldade de captação de novos sócios e mesmo pela 

renovação dos existentes, não sendo alheio a tal facto de que aquando da eleição dos 

actuais corpos sociais ter-se verificado uma reunião geral de pais sobre o problema da 

Gripe A o que praticamente obrigou os Pais a deslocarem-se à escola e dessa forma e 

dessa forma permitir uma quantidade razoável de novos sócios com a sua 

consequente receita. 

Apesar das dificuldades a Associação de Pais desde sempre manifestou junto da 

escola a intenção ajudar a colmatar possíveis necessidades de apoio por parte da 

Associação para com toda a comunidade escolar. Nesse sentido foi adquirido um 

equipamento audiovisual, versátil, que potencia toda e qualquer actividade 

desenvolvida pela escola, em especial quando preparada para apresentação para 

grupos e/ou vastos auditórios. 

De salientar que as condições físicas da escola, por se tratar de equipamento novo, 

não revelaram necessidade de apoios por parte da Associação de Pais, sendo no 

entanto de referira extrema dificuldade em obter informações dos Pais e Encarregados 

de educação sobre as necessidades dos alunos e seus educandos em situações de 

dificuldades, o que permitiria prestar um apoio mais humano em situações em que se 

viessem a verificar tais necessidades. 

A Associação participou ainda na tradicional feira de S. Martinho, tal como em todas 

as outras actividades para as quais foi convidada, com representação própria, 

contribuindo para o seu reconhecimento e para um bom ambiente da família escola. 

 
 
Penafiel, 23 de Setembro de 2011. 

 
 
     A Direcção 

 


