
O segundo período do ano letivo 2020/2021 iniciou num registo
otimista, sobretudo devido à vacinação da população já em
curso, mas, infelizmente, cedo se percebeu que esta pandemia
que estamos a viver não vai dar tréguas com facilidade.

Com o número de casos positivos de COVID-19 a aumentar
drasticamente em Portugal – não tendo sido Olhão uma
exceção –, o Governo decretou, com efeitos a partir de 25 de
janeiro, o encerramento das escolas, que se mantiveram em
funcionamento apenas para servir refeições a alunos
carenciados e acolher filhos de trabalhadores considerados
essenciais. Até ao final do período, o ensino presencial voltou
apenas para os jardins de infância e escolas de primeiro ciclo, no
dia 15 de março.

Durante este tempo, a APAIS não baixou os braços e manteve-se
atenta aos problemas e às necessidades dos alunos e das suas
famílias, estando nas próximas páginas deste boletim descritas
algumas das iniciativas desenvolvidas. Destaque para o Ciclo de
Tertúlias Online iniciado no último dia deste período.

Salientamos ainda a comunicação periódica com os
representantes de sala e de turma, bem como a articulação com
as coordenações de Escola e a direção do Agrupamento, num
diálogo constante em busca de encontrar as melhores soluções
para toda a comunidade educativa.

Pode entrar em contacto com a APAIS através do endereço de
email apais@aeppn.pt e da nossa página de Facebook.

No momento em que a escola
muda, o digital passa a fazer
parte da mesma e os desafios
para a inovação são uma
constante, importa realçar a
importância que os encarregados
de educação assumem nestes
processos e também, claro, a
Associação de Pais.
A instituição das necessárias
mudanças nas escolas a que o
futuro nos obriga será facilitado
se a Direção da Associação de
Pais e a Direção do Agrupamento
trabalharem em conjunto, o que,
face à complexidade do que é
educar hoje as nossas crianças, é
uma necessidade. Assim faremos.
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A ideia de que seria importante falar sobre
alguns temas que estavam a preocupar a
comunidade educativa surgiu durante uma
reunião com representantes de sala e de turma
do Agrupamento. Se bem pensámos,
entendemos que melhor deveríamos fazer e
lançámo-nos na organização desta iniciativa.

A realização deste tipo de ações está plasmada
no plano de atividades desta Direção, mas
ainda não tínhamos encontrado a forma
correta de o fazer. Assim, cumprimos o nosso
desígnio maior de “Prevenção e Ação”.

A primeira sessão do Ciclo de Tertúlias
promovido pela APAIS teve lugar no último
dia do segundo período (26 de março) e o tema
foi “Violência no Namoro: Cuidados na
internet e redes sociais”, com a psicóloga
clínica Filipa Nobre e moderação de Margarida
Horta, socióloga e membro da APAIS.

As sessões, abertas a qualquer interessado, têm
a duração prevista de uma hora e são gravadas,
para posterior disponibilização online
(agradecemos a ajuda da Associação Ensinar a
Sorrir nesta tarefa). O Ciclo de Tertúlias
estende-se até final de maio e os temas
previstos podem ser consultados na primeira
página deste boletim.

A APAIS continua a disponibilizar as suas mãos
habilidosas quando é necessário fazer
pequenos trabalhos nas escolas.

Na sequência das obras estruturais levadas a
cabo na EB1/JI José n.º 7, a cargo do Município,
colaborámos na montagem dos estores nas
janelas das salas de aula, que tanta falta faziam.

INICIATIVA

MÃOS À OBRA
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O novo confinamento geral, iniciado em 15 de
janeiro, voltou a colocar muitas famílias em
dificuldades e a APAIS recebeu solicitações de
apoio alimentar e vestuário, no âmbito do
projeto H’APAIS para Todos. Também com o
apoio do GAAF, ajudámos duas famílias do
Agrupamento nas suas necessidades mais
prementes. Os pedidos devem continuar a ser
feitos diretamente para a APAIS ou através da
Educadora, do Professor Titular ou do Diretor
de Turma. A ajuda é sempre prestada com a
garantia de anonimato.

Porque as solicitações eram crescentes e
percebemos que a nossa capacidade de
resposta era limitada, reforçámos a nossa
parceria com a Associação Vaneus (agora uma
delegação da Nova Aliança Centro Social –
NACS, uma instituição de alcance nacional).
As duas associações trabalham em conjunto há
vários anos, nomeadamente através da
iniciativa “Papel por Alimentos”, em que
famílias carenciadas do Agrupamento podem
receber apoio com base na quantidade de
papel angariado pela APAIS.

O reforço desta parceria permite que as
famílias referenciadas pela APAIS obtenham,
junto da NACS (facebook.com/NACS.pt), um
apoio mais abrangente, desde alimentação
(com periodicidade semanal ou pontualmente),
a uma loja social, à qual se podem deslocar e
escolher vestuário, calçado e outros objetos, de
forma gratuita. A primeira família a beneficiar
desta renovada ligação passou a Páscoa um
pouco mais confortável, com o sofá e o fogão
em segunda mãos disponibilizados.

Até ao final do ano letivo iremos organizar
uma recolha de papel, alimentos e vestuário,
para termos condições de apoiar as famílias
que necessitem durante as férias escolares.
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SOLIDARIEDADE
E PARCERIA

NACS - Delegação de Olhão
Rua José Fernandes Lisboa, Loja 5 Esq.
 Junto ao Jardim Salgueiro Maia (Horta do Pádua)
Horário de abertura ao público da Loja Social 180º - Ousa Mudar:
segunda, quarta e sexta-feira, das 14:30 às 18:00.



INTERVENÇÃO

Após o encerramento das escolas, os alunos
com escalão A e B do pré-escolar e do 1.º ciclo
deveriam dirigir-se à EB1 n.º 5 para usufruírem
da refeição, ficando os acompanhantes a
aguardar no exterior. A APAIS desenvolveu
contactos com a Direção do Agrupamento e os
responsáveis do Município para, em conjunto,
se encontrar uma solução que fosse mais
benéfica para as famílias.

Assim, logo no segundo dia, as refeições
passaram a ser servidas em regime de take-
away. Os alunos das escolas de Brancanes,
Pechão e Quelfes levantaram as refeições nas
respetivas escolas, enquanto os restantes
fizeram-no na EB1 n.º 5. Um bem-haja às duas
instituições por terem disponibilizado os
meios materiais e humanos que possibilitaram
este formato.

A página da APAIS no
Facebook vai sendo
diariamente atualizada com
assuntos de interesse para a
comunidade educativa, como
as ementas das cantinas
escolares, comunicados
emitidos pela Direção do
Agrupamento e temas gerais,
como fiscalidade, saúde e
solidariedade.

É também aqui que pode ir
conhecendo as atividades que
a APAIS desenvolve em prol
de um cada vez melhor
ambiente escolar para alunos,
professores e pessoal não
docente.

Boletim APAIS INFORMA - ABR 2021 N.º 2

FACEBOOK

Siga-nos em: www.facebook.com/associacao.pais.aeppn

http://www.facebook.com/associacao.pais.aeppn

