
Caros Sócios, Pais e Encarregados de Educação: 
  
   Como é do conhecimento geral, no passado dia 20 do corrente mês, realizou-se uma reunião no 
Auditório , solicitada por um grupo de Pais. 
   Prontamente colaboramos em solicitar o Auditório à Direção, para que a reunião se realizasse em 
local adequado e dentro do recinto escolar, uma vez que o tema a tratar era intrinsecamente ligado 
aos interesses de todos. 
  Estivemos representados, não por convite formal, mas porque também somos Pais e Sócios, e 
pretendíamos averiguar em que poderíamos ser úteis e atendendo à preocupação geral sobre o 
Orçamento aprovado em sede na última Assembleia de Sócios da Cooperativa e consequente 
aumento da propina. 
  Nesta reunião de Sábado foi sugerido e decidido criar-se Comissões dentro da APAEPL de forma a 
melhor averiguar a situação em particular, com a ajuda de Pais que entendam da matéria em questão 
(ligados a contabilidade, finanças e jurídico) e posteriormente fazer propostas. Utilizando os recursos 
de comunicação que possuímos com a CPEA, para de forma coerente e eficaz chegarmos a um 
entendimento sobre o orçamento. 
 
  Após essa data, a APAEPL reuniu-se no dia 22 do corrente mês, com a Administração da CPEA, 
para solicitar a marcação de uma reunião explicativa com a 
presença da APAEPL e representantes das Comissões já referidas. Da parte da Administração a 
resposta foi positiva. 
 
  Frisamos que estamos sensíveis e extremamente preocupados com o que se passa na Escola e 
estamos comprometidos em encontrar soluções pelas vias que 
possuímos e dentro dos limites que nos competem; nomeadamente ser o moderador entre sócios 
(pais e encarregados de educação) e a Cooperativa, de for- 
ma organizada, pensada e eficaz. 
 
  Acreditamos que pela via do Diálogo aberto, transparência e senso comum, podemos trabalhar 
JUNTOS (Sócios, APAEPL e CPEA) e melhorar o que não 
está bem de forma construtiva. 
  Contamos com os Sócios, Pais e Encarregados de Educação para que esta situação seja gerida da 
melhor forma possível, tendo em conta que estamos a falar 
da qualidade de Ensino e futuro dos nossos filhos. Precisamente da sua Escola agora e nos próximos 
anos. 
 
 
 

      Saudações 

A Direção da APAEPL 
 


