Lições do 7º C — 2008/2009

Lições do 7º C — 2008/2009

Lições do 7º C — 2008/2009

Os pais dos alunos do 7ºC gostariam de partilhar
alguns dos esclarecimentos da DREL em relação a
questões levantadas pelos pais.
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Segunda língua estrangeira. A quase totalidade
dos pais dos alunos do 7ºC de 2008/2009 preferia
que os filhos aprendessem Espanhol além de
Inglês. A escola usou de vários métodos para levar
os pais a inscrever os filhos em Francês, dizendo
que só tinha professores de Inglês e Francês.
- Mito: Os alunos só se podem inscrever nas
línguas estrangeiras que a escola oferece.
- Facto: Na inscrição os pais manifestam interesse
na língua. A escola tenta oferecer as línguas
escolhidas, pedindo professores ao ministério se
necessário. A escola pode ter de reorganizar as
turmas para acomodar os diferentes pedidos.
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Cartão magnético. O cartão magnético é usado
para controlar as entradas e como meio de
pagamento. Alguns pais queixam-se do custo do
cartão e preferiam que os alunos utilizassem
directamente dinheiro.
- Mito: Os alunos são obrigados a ter um cartão
magnético e a usá-lo como meio exclusivo de
pagamento.
- Facto: A escola só é obrigada a fornecer um
cartão de cartolina aos alunos e só lhes pode
exigir que usem este cartão. Os diversos serviços
da escola (cantina, papelaria) devem aceitar
pagamentos em dinheiro.
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Recibos. A escola tem-se recusado a passar reci
bos de visitas de estudo, alegando que o dinheiro
cobrado é entregue directamente a terceiros.
- Mito: A escola só passa recibos de quantias
pagas à escola com o cartão magnético.
- Facto: A escola deve passar recibos de todas as
quantias cobradas e de todos os donativos
recebidos, mesmo que estes venham a ser
utilizados para pagar a terceiros.
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