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INICIO DO ANO LETIVO  
 
Para que este arranque de ano letivo possa acontecer pelo melhor, como todos desejamos, é 

imperiosa a cooperação e envolvimento de todos com as nossas escolas. Alguns, como é o caso 

das AP, querem mesmo colaborar para que as respostas encontradas sejam as mais adequadas 

às necessidades das próprias escolas e das suas comunidades. 

Nesse sentido a CONFAP tem apelado às escolas que envolvam as AP na discussão e elaboração 

do plano/organização do próximo ano letivo. É necessário que haja uma informação precisa e 

coerente que seja comunicada de forma clara e sem equívocos. Caso contrário, dificilmente se 

conquista a confiança tão necessária neste tempo difícil.  

Assim, e nesse sentido, procurámos lançar três questões ao movimento associativo parental, 

neste início de ande forma a perceber de que forma o seu envolvimento foi efetivo e, mais do 

que isso, qual a sua perceção em relação ao planeamento que foi sendo realizado na sua escola, 

no seu agrupamento, no seu concelho.  

 

 

Confirmando a preocupação que a CONFAP tem demonstrado, a maioria das associações de pais 

que responderam, a este pequeno inquérito, não foram envolvidas na discussão do ano letivo. 

No entanto, percebe-se que há um número quase equivalente, mas menor,  que foram 

consultadas nesse sentido, justificando a preocupação da CONFAP do não envolvimento de 

todos num planeamento de ano letivo que deveria envolver cada comunidade educativa no seu 

global, percebendo-se que é a autonomia de cada escola, e da sua direção, que fazem a 

diferença clara para um melhor funcionamento do processo.  

46%
54%

A AP esteve envolvida na discussão do plano/organização 
do próximo ano letivo pela escola?

Sim

Não
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Sabendo que a maioria das AP não foram envolvidas no necessário planeamento do ano 
letivo que se inicia, mais importante se torna perceber o que a escola pretende dos pais, 
e das associações de pais como seus representantes legítimos “na Escola”,  para que, 
numa altura em que a vontade e o querer terão  prevalecer,  tudo possa correr pelo 
melhor. Com uma comunicação clara, que proporcione a correta perceção da 
informação, coerente e explícita, as pessoas serão envolvidas e sentirão a 
responsabilidade que lhes cabe para que tudo aconteça o melhor possível. Percebemos 
que, embora com uma ligeira maioria, as associações de pais, não tendo sido envolvidas 
no planeamento/organização do ano letivo, ainda assim parecem estar ao corrente do 
que foi preparado e qual o papel que esta acometido aos pais. Ainda assim, preocupa-
nos o numero significativo de associações de pais, que sendo um elemento fundamental 
na escola, não têm conhecimento do que se pretende com o inicio deste novo ano letivo.  

 

58%

42%

Se não, a AP já foi informada pela direção da escola da 
organização que está preparada e qual o papel dos pais 

para o bom funcionamento do ano letivo?

Sim

Não

Sim 
54%

Não 
46%

Tem conhecimento se a autarquia tem tido alguma 
posição ativa neste processo?

Sim

Não
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É fundamental envolver e envolver-se. Ninguém sozinho terá sucesso no combate a esta 
pandemia. As escolas com as associações parentais (AP) e com as autarquias devem 
constituir uma verdadeira parceria e assumir a responsabilidade de encontrar as 
melhores respostas e as mais adequadas para cada comunidade. A saúde física, a saúde 
emocional e psicológica, a saúde social e a saúde económica, das pessoas, das famílias 
e das organizações devem estar na prioridade das suas preocupações.  
A confiança exige compromisso e conquista-se pelo respeito mútuo. Impõe-se 
humildade, transparência e diálogo e evitar o alarmismo e o pânico que só prejudicariam 
ainda mais uma situação já de si complicada. Juntos e com perseverança vamos 
conseguir.  
 
CE da CONFAP 
 


