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NO DIA 11 DE OUTUBRO ESTIVEMOS REUNIDOS COM A DGE, O ME E A MJ 

 

No passado dia 11 de outubro a CONFAP reuniu com a DGE, o ME e a MJ. 

Esta primeira reunião teve como principal objetivo a apresentação dos Órgãos Sociais da 
CONFAP bem como a apresentação da Agenda e Programa da CONFAP e as preocupações que 
temos vivido e que recebemos por parte das Nossas Associadas. 

Reforçamos a importância de continuarem a fazer chegar todas as questões, dúvidas, 
preocupações e partilhas para o email geral@confap.pt (único email institucional da 
CONFAP). 

Apresentamos as nossas preocupações e as nossas propostas. 

A formação dos profissionais (docentes e não docentes, incluindo os Assistentes 
Operacionais), a inclusão, a capacitação parental, o envolvimento da famílias, a digitalização 
e o plano tecnológico, a (i)literacia digital, a criticidade dos recursos (humanos e 
infraestruturas) nas escolas e nas associações e a conciliação do tempo da famílias com o 
exercício da cidadania no Movimento Associativo Parental, a recuperação das aprendizagens, 
a avaliação e o modelo de funcionamento das escolas, nos diferentes níveis de ensino, os 
exames e o acesso ao ensino superior e, claro, a descentralização (ameaças e oportunidades) 
foram alguns dos temas que conversamos e para os quais ficou o compromisso de 
continuarmos o trabalho em parceria. Propusemos ainda a criação de um Programa Nacional 
de Diagnóstico Saúde Mental e Emocional – com a criação de Gabinetes de Apoio à 
Comunidade Educativa – constituído por equipas multidisciplinares nas escolas. 

De realçar também a sensibilidade demonstrada pela Ministra da Justiça para nos ajudar a 
resolver as questões do RCBE. 

Sentimos vontade das partes em continuar a fortalecer o clima de diálogo e de cooperação 
na resolução de problemas e na discussão das melhores soluções para o(s) caminho(s) a 
seguir. 

 
Alguma questão particular que haja interesse de ver respondida, estamos ao dispor pelos 
canais habituais, divulgados aqui e no nosso site. 

O CE da CONFAP 

Mariana Carvalho 
 

 


