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Convite

Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Colégio Bartolomeu Dias

Como será o primeiro ano?

Fórum Aberto
1 de Junho de 2012
18h–20h, Refeitório

No ano em que o Colégio comemora 50 anos, precisamos 
de ideias, propostas e projetos para realizar no próximo 
ano letivo. Contribua para um projeto de que todos nos 
possamos orgulhar.

Precisamos também de pessoas com dinamismo e com 
vontade de contribuir para uma maior aproximação entre 
Pai — Filho — Professor — Colégio.

www.apeecbd.pt — geral@apeecbd.pt

NIPC 510 241 387 — Desde Maio de 2012
Precisamos de ajuda para ajudar.
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Que aconteceu?

Não podes fugir dos problemas. Não há nenhum lugar suficientemente longe.
— Tio Remus, 1881

A oportunidade
A metodologia de “espaço aberto”, inventada por Harrison Owen em 1984, fomenta 
conversas entusiasmadas entre pessoas que partilham a mesma preocupação, 
especialmente perante um problema com múltiplos pontos de vista.

Um encontro completo dura vários dias (entre 1,5 e 2,5 dias), durante os quais os 
participantes se vão conhecendo cada vez melhor:

•Numa primeira fase divergente exploram-se temas,

•Numa segunda fase convergente exploram-se acções necessárias e,

•Finalmente, emergem lideres com vontade e apoio para as pôr em prática.

Participei num fórum aberto em 2008 e, depois, apliquei o método cinco vezes, a 
maioria delas no âmbito da APDM (Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas Dom Martinho), normalmente em encontros de quatro 
horas.

No Colégio, só havia oportunidade para uma curta reunião de duas horas. A minha 
expectativa era iniciar a fase divergente, conseguindo um melhor conhecimento entre 
os pais e, também, uma exploração inicial dos temas que a APEECBD poderia 
prosseguir.

A caixa de Pandora
Dois dias antes do fórum (30 de Maio) o jornal “Correio da Manhã” surpreende todos 
ao noticiar:

Uma professora do Colégio Bartolomeu Dias, em Santa Iria de Azóia 
(Loures), terá transmitido aos alunos as respostas correctas a algumas 
questões, durante as provas de aferição do 4º ano de Língua Portuguesa e 
Matemática, realizadas a 9 e 11 de Maio. A docente terá fornecido as 
respostas aos alunos porque estes não tinham dado a matéria em causa.

A generalidade dos pais associa a notícia à APEECBD, questionando os motivos quer 
da associação quer dos membros da comissão. Preferiam evitar qualquer referência à 
notícia. “Agora que temos associação é que ganhamos esta má fama?”

Dois dias depois, a notícia já tinha 12 mil leitores, duas centenas de partilhas no 
Facebook e 48 comentários variados. Os comentários exibem todo o tipo de ideologias 
e pontos de vista, incluindo críticas ao denunciante, ao colégio, ao ensino privado e ao 
ensino em geral, mas também manifestações de apoio ao colégio.
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A notícia afecta em particular a turma do 4º ano que originou a Comissão Instaladora 
da APEECBD, provocando uma profunda divisão entre os membros.

Constituída há pouco mais de dois meses, a comissão apenas tinha elaborado os 
estatutos, convocado duas assembleias gerais e tratado da burocracia inerente à 
criação de uma associação de pais, tendo como único projecto realizar as primeiras 
eleições.

Apanhada num torvelinho que preferia que não 
existisse, a comissão hesita em manter o apoio 
ao fórum aberto. Alguns membros põem 
mesmo em causa a sua ligação à futura 
associação.

Enquanto se esperam os resultados dos dois 
inquéritos (do Ministério e do Colégio), 
decidimos não cancelar o fórum anunciado aos 
pais de 700 crianças.

No contexto desta autêntica Caixa de Pandora, a conversa e o bom senso são tão 
necessários como sempre: a futura associação precisa de pessoas e de ideias.

O fórum aberto
Pouco depois das 18 horas, estavam reunidos 11 adultos, uma jovem (10º ano) e uma 
criança (3º ano). Outros alunos mostraram interesse no arranjo da sala mas preferiram 
brincar no exterior. Uma mãe compareceu precisamente para esclarecer a posição da 
associação de pais, mas outro casal desconhecia por completo a notícia.

Mas os 13 participantes 
eram as pessoas certas, 
pois a abertura do espaço 
decorreu da forma 
esperada: após a 
apresentação das regras 
do encontro, os 
participantes propuseram 7 
temas, que depois votaram 
de acordo com a tabela 
seguinte.
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Mesa Tema Votos Relatório?

B Futuro dos nossos filhos: Educação (casa, escola) 4 —

C Preçário das refeições 4 Relatório

D Educação para o desenvolvimento sustentável 7 Relatório

E Associação de pais: modos de intervenção 5 Relatório

F Esforço para a criação de lista para a APEECBD 6 Relatório

G Biblioteca e locais de convívio 8 Relatório

H Ideais ou falta deles!?... 5 —

— Sala dos casacos para 1º ciclo — Relatório

Os participantes acabaram sentados em mesas contíguas, organizados em três grupos. 
Muitos participantes mudaram de lugar ou de grupo, participando em várias conversas.

Os temas E, F e G acabaram por ser conversados em conjunto. A conversa do tema G 
divergiu a certa altura, de forma que os participantes começaram outro tema, com 
direito a notas separadas.

Foi também discutido um assunto levantado dias antes pelo sempre amável Sr. Teixeira, 
segurança do Colégio, numa conversa de preparação do encontro.

Os relatórios entregues confirmam os 
resultados esperados ao fim de hora e meia 
de conversa: os participantes conheceram-
se, ganharam alguma confiança mútua, 
exploraram temas de comum interesse.

Duas participantes manifestaram interesse 
em juntar-se à associação, incluindo a mãe 
que tinha vindo pedir explicações sobre o 
comportamento da associação e acabou por 
descobrir que ainda não existia associação, 
mas apenas uma comissão instaladora 
limitada.

Mas a aluna do 10º ano que propôs o tema da biblioteca recebeu um forte apoio, de 
tal forma que após o fórum aproveitou a disponibilidade do Administrador do Colégio 
para encetar imediatamente uma conversa concreta.
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Como será o primeiro ano?
A elaboração e divulgação deste relatório conclui a minha relação de “consultoria de 
fórum aberto” com a Comissão Instaladora da APEECBD.

No contexto inicialmente esperado, a comissão teria sido enriquecida quer com 
potenciais pessoas interessadas quer com áreas potenciais de actuação e, com sorte, 
alguns projectos concretos. As conversas iniciadas abertamente no fórum continuariam 
por outros meios, levando naturalmente à constituição de uma lista mais forte e 
variada, com propostas concretas de projectos a realizar no próximo ano lectivo.

A abertura da caixa de Pandora, contudo, veio dividir membros da comissão, pais do 
Colégio e público em geral. Quando os resultados dos dois inquéritos forem 
divulgados, sejam eles quais forem, uma ou outra facção terá provavelmente motivos 
para lamentar os excessos, especialmente as críticas pessoais que se venham a revelar 
infundadas.

O melhor exemplo de atitude para o próximo ano veio da mãe Cláudia Correia: 
chegou ao refeitório, viu o chão por varrer, pegou numa vassoura e varreu-o. 
Agradeço-lhe quer a ajuda quer a inspiração. Não há tarefas demasiado pequenas.

É altura de os pais darem o exemplo, mostrando aos filhos como se lida com a 
adversidade, e também o potencial do trabalho em equipa.

— Joaquim Baptista, facilitador acidental de fóruns abertos
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Comentário da APEECBD

Do meu ponto de vista, quando se inicia um projeto que pretende fazer representar um 
conjunto de pessoas que terão, certamente, interesses, preocupações e motivações 
muito diferentes entre si, é sempre uma incógnita saber o resultado do projeto em 
causa.

Em dúvida, está a vontade em participar do projeto, saber que contributo cada um dos 
pais irá dar. Em boa verdade, estaria até em dúvida se o projeto é merecedor do apoio 
dos pais.

Se dúvidas houvessem, a reunião, no formato “Fórum Aberto”, promovida pelo 
Joaquim, (que em boa hora decidiu colaborar com o projeto), demonstrou que existem 
pessoas com muita qualidade, cheias de ideias pertinentes, com vontade de contribuir, 
com uma visão de futuro a médio e longo prazo, que é, para mim, invejável.

O contributo destas pessoas é, na minha opinião, valioso: valioso para os restantes 
pais, valioso para o Colégio e, objetivo último do projeto, valioso para os nossos filhos.

Considero ter sido um privilégio ter assistido à reunião em causa.

Pergunto-me, ainda, quantas mais boas ideias andarão pela cabeça de outros pais, 
desconhecidas para todos nós.

Este projeto vive e alimenta-se de ideias, para as quais é necessário dar continuidade.

Esta reunião foi um muito bom passo rumo ao sucesso.

Para lhe dar continuidade, será necessário amadurecer ideias, delinear acções, 
prioritizar, distribuir tarefas, divulgar, incentivando à colaboração.

Existe matéria-prima em qualidade e quantidade mais do que suficientes para que se 
faça um bom trabalho.

Com um pouco de boa vontade e de organização, vencendo a inércia inicial, existem 
condições para se conseguirem resultados fantásticos: no limite, caberá a cada um de 
nós fazer por que assim seja.

 

Aos atuais e aos futuros colaboradores, deixo aqui o meu voto de agradecimento pelo 
vosso contributo.

— João Faneca, membro da Comissão Instaladora da APEECBD
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Tema C: Preçário das refeições

Proponente: Cláudia Correia.

O participante Guilherme (3º A) pensa que os preços 
das refeições deveriam baixar para 3.00€, devido à 
crise que é cada vez maior!!!
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Tema D: Educação para o Desenvolvimento Sustentável

Proponente: David Carvalho.

Perceber o que existe, se não existe o que podemos 
fazer para promover.

Os pais querem participar na manutenção de um 
ensino de qualidade.

Uma visão da interdependência das disciplinas deverão 
ajudar os alunos a escolher/identificar a sua vocação...

Papel do director de turma... na relação aluno-escola.

O tema é abordado em diferentes disciplinas!

Perceber o meio natural que nos rodeia — os alunos raramente têm noção das riquezas 
naturais do Tejo.
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Tema E: Associação de Pais — Modos de Intervenção

Proponente: Rui Luz.

Objectivo — melhorias.

Meios pedagógicos — Diversidade de opções.

Biblioteca — Outro conceito mais abrangente e 
solidário.

Defesa absoluta da qualidade de ensino.

PIQUE: Paixão; Iniciativa; Questionamento; Urgência e Entusiasmo.

Boas práticas.

Avaliação contínua.

Quadro de mérito — 
Como melhorar??...

Premiar professores 
simbolicamente com 
exemplos práticos.

Avaliação dos 
professores: interactivo 
ou na sala de aulas?
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AP — P — A.

/ / / / / / Av / / / / / Av.

Papel do director de turma.

Meio natural em que o Colégio se encontra.

Educar para o desenvolvimento sustentável.

Como encontrar pessoas?... Festa final do Colégio? Não?
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Tema F: Esforço para a criação da lista para a APEECBD

Proponente: João Faneca.

Sobre os modos de intervenção da APEECBD:

•Que intervenção tem o Estado relativamente ao 
Colégio? (no sentido de saber onde está a fronteira 
entre o Estado e o Colégio).

•Que independência tem o Colégio relativamente ao 
Estado?

•Quais os meios que o Estado disponibiliza ao 
Colégio?

•Quais os condicionamentos do Colégio?

•Exposição do trabalho efectuado pelos alunos, exposto não só de forma interna, mas 
também externa ao Colégio.

•Publicação (eletrónica) de materiais, para consulta posterior, constuindo uma base de 
conhecimento para consulta futura.

•É fundamental conhecer os estatutos do Colégio e perceber onde pode a APEECBD 
intervir.

•Espaços de lazer (considerados importantes no ambiente escolar).

•Espaços para facilitar o acesso ao Colégio (trânsito de veículos versus trânsito de 
pessoas: procura de soluções para aumentar a facilidade de acesso e melhorar a 
segurança).

•Blog sobre histórias do colégio, como forma de preservar a rica e longa história do 
Colégio. Alguns pais frequentaram o Colégio, terão histórias para contar, 
merecedoras de serem mantidas para “memória futura”. Alguns dos professores terão 
sido de pais e filhos.

•Promover acções com a comunidade circundante ao Colégio (Centro de dia, 
escuteiros, etc), como forma de divulgar o trabalho do Colégio e envolver a 
comunidade.

•Referida a importância da participação dos alunos.

Sobre a criação de Lista para a APEECBD:

•Não falámos de soluções (relativamente ao esforço para formar listas), encontro final 
do ano podia ser boa oportunidade para obter candidatos (ainda que não seja 
consensual). Dr. Pedro referiu que, no discurso do final do ano, irá referir a criação 
da APEECBD.

•Tânia sente-se desinformada, acha que existe alguém a trabalhar por nós 
(relativamente à APEECBD).

•Tânia quer promover (a APEECBD) e ajudar, refere falta de tempo. Tânia refere 
disponibilidade para integrar o projeto.
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Notas relativas à 
Biblioteca:

•Existe problema com 
a biblioteca.

•Referido a questão 
da recolha de livros.

Notas genéricas:

•Sedimentar ideias e 
dar-lhes continuidade, 
não as deixar morrer.
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Tema G: Biblioteca e locais de convívio

Proponente: Mariana Baptista.

Falta de espaço físico.

Sala de convívio não existe.

Uma biblioteca não se pode confundir com local de 
convívio.

Falta de livros: como solucionar? — Recolha de livros.

Os livros não podem ser requisitados porquê?

Biblioteca fechada, porquê? Falta de pessoal?

Dias de chuva, como 
solucionar a falta de 
espaço nesses dias.

Devem existir mais 
mesas no bar.

As mesas de refeitório 
deviam estar 
disponíveis, à hora de 
almoço, para convívio.

O parque da primária 
devia ser maior 
(Guilherme do 3º A).

Relatório do fórum “Como será o primeiro ano?” — www.apeecbd.pt — geral@apeecbd.pt  14 / 15



Tema Extra: Sala dos Casacos para 1º Ciclo

Proponente: Cláudia Correia.

Devido ao roubo de uma mala do aluno do 3º A, penso que deveria existir uma sala 
para arrumar as malas e casacos dos alunos do 1º ciclo.
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