
 

 

 

 

 
Sejam bem-vindos! 
Hoje o nosso colégio abre portas a toda a 
comunidade. Dá-se início à apresentação do novo 
ano escolar, com novos receios, novos ensejos e 
alentos. 
Saudamos em especial as famílias que entram pela 
primeira vez na nossa casa. Vós, que ides ver os 
vossos filhos saírem de manhã, livros às costas, 
parecendo mais crescidos, levarem os vossos 
corações neles, cheios de medos e de 
preocupações, podeis contar com a nossa 
esperança e o nosso apoio para suplantar e 
esbater barreiras, receios e apoiar o sonho.  
Fazer parte da Associação de Pais é sentir a escola 
de várias formas: sonhar e organizar, sentir e 
defender interesses comuns, encontrar 
alternativas e tudo fazer para corresponder às 
expetativas. Podeis pois contar com o nosso 
compromisso em convergir para duas vontades 
importantes: a participação ativa dos pais na vida 
da escola e o interesse da escola nessa 
participação. 
A associação de pais deseja a toda a comunidade 
educativa um bom ano escolar, cheio de sucessos, 
de esperança e, particularmente, de sorrisos de 
orgulho e satisfação. 

 
Compromisso 
Para o ano letivo que agora começa, a apcrsi 
compromete-se a dar continuidade aos projetos 
apresentados e à política de aproximação da 
comunidade educativa à comunidade escolar, pelo 
que agradecemos desde já os contributos 
(sugestões e alertas) que nos queiram fazer chegar 
através do canal que criámos para este efeito na 
secção de contactos da nossa página, ou através 
do endereço apcrsi@gmail.com 

 
A presente brochura apresenta um resumo de 10 
ações desenvolvidas pela apcrsi no ano letivo 
2012/13  
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1. www.apcrsi.pt 

 
Este interface ganhou endereço próprio, mas a sua construção continua a ser norteada pelas 
seguintes linhas orientadoras: 

- Assinalar eventos e servir de repositório de informação geral; 
- Aproximar a comunidade educativa à comunidade escolar. 

Entre fichas de trabalho e livros de acesso gratuito, artigos de opinião e curiosidades, utilidades e 
produções da apcrsi, juntámos neste espaço mais de 800 documentos para consulta. 

 
2. Ir a Fátima com as Escolas Católicas 

A apcrsi teve um papel ativo na organização da “peregrinação a Fátima” (29set2012), onde fomos 
testemunhar o tesouro cultural e humano de que somos herdeiros e não desistimos de partilhar. 

 
 

 

 
 

3. Apuramento do custo médio por aluno 
No último trimestre do ano de 2012 saíram 
dois estudos importantes (um do Tribunal de 
Contas e outros de Ministério da educação) 
que vieram ajudar a clarificar o custo dos 
alunos no ensino público. A este propósito a 
apcrsi elaborou um conjunto de artigos em 
que se procurou evidenciar as vantagens 
económicas e de qualidade para o ensino, num 
sistema onde competem escolas estatais e 
privadas (com ensino contratualizado). 
Exemplo de artigos da apcrsi: 
“Melhores resultados a um menor custo! E 
agora?”; 
“Quanto poupa o Estado por cada aluno que 
sai da escola não-estatal?”; 
“Análise ao custo médio por aluno apurado 
pelo Relatório do Tribunal de Contas e pelo 
Grupo de Trabalho do Ministério da Educação” 
  



4. Conto de Natal 
“O dente-de-leão ou dandelion, visto como uma semente de esperança que se espalha, foi a 
imagem escolhida pelo Colégio da Rainha Santa Isabel para representar o tema cultural deste ano 
letivo. A este tema juntou-se a parábola bíblica que diz que “a semente é a palavra de Deus” – 
que chega a diferentes territórios e ao coração de cada um – e o espírito natalício que se vive. 
O resultado serviu de inspiração para o conto de Natal oferecido pela Associação de Pais do 
Colégio e pela Idealmed a toda a comunidade educativa, no passado 13 de Dezembro. A história 
idealizada por Carla Pita e Paulo Simões Lopes, ilustrada por Miguel Guerra e caligrafada por 
Maria Amália,... já está nas mãos de pequenotes e pode agora renascer noutros lugares.” 
Diário de Coimbra, 14Dez2012 

 
 
 

5. Contratos de associação 
À semelhança do trabalho desenvolvido em anos anteriores, também em 2013 a nossa ação na 
defesa das liberdades de aprender e de ensinar foi intensa. Destaca-se reuniões com o Senhor 
Secretário de Estado da Educação e Administração Escolar e os vários artigos de opinião escritos 
sobre a matéria, alguns com divulgação na imprensa, outros divulgados pela APEC e pelo MPEC ou 
ainda pelo FLE, como foi o caso de: “As escolas são desenhadas para quem já sabe, não para 
quem precisa de Aprender!”, que mereceu o seguinte destaque. 

 

 Num documento intitulado "As Escolas para Quem Já Sabe e não Para Quem Precisa de 
Aprender" a Associação de Pais do Colégio da Rainha Santa Isabel tornou público um importante 
alerta sobre a importância da avaliação no processo educativo. 

Analisando de forma detalhada os resultados escolares ao longo dos últimos anos, os autores 
deste trabalho alertam para a necessidade de reforçar o enfoque na formação integral do 
indivíduo: "Talvez por isso a razão para estes resultados esteja nas políticas educativas mais 
orientadas para os resultados e menos para a formação integral do individuo". 

‘Aprender a Ser', ‘Aprender a Conhecer', ‘Aprender a Fazer' e ‘Aprender a Viver', são os quatro 
pilares essenciais num processo educativo completo que, na perspetiva dos pais do CRSI, é o 
único caminho que permite contrariar os maus resultados que têm marcado a avaliação ao longo 
dos últimos anos. 

Nesta época de grandes incertezas, em que Portugal se debate com a necessidade premente de 
encontrar caminhos alternativos que garantam a qualidade dos resultados, a escola e a qualidade 
dos processos de aprendizagem adquire uma redobrada importância para o futuro do País e das 
próximas gerações. 

Porque é essencial que se aprenda a Ser... em liberdade. 



6. Ser bom aluno 
No dia 11 de janeiro apresentamos o livro “O Método – 
Ser Bom Aluno, Bora Lá?”, que contou com a presença 
do autor, Prof. Jorge Rui Rio. 
Resultou deste encontro um debate enriquecedor do 
qual concluímos que devemos procurar que o sistema 
educativo não produza “cabeças cheias”, mas antes 
cabeças que saibam analisar, deduzir e, como o 
necessário sentido crítico, concluir aprendizagens 
significativas. De facto, num mundo em constante 
mudança a simples acumulação, e consequente 
reprodução do conhecimento, não deve, nem pode ser, o 
objetivo do ensino. Há que ensinar a compreensão das 
coisas que envolvem a nossa vida diária para uma 
formação que realmente favoreça a autonomia da 
aprendizagem. Nesta perspetiva o ensino pode ser 
encarado como a arte de ensinar, transmitir o saber e a 
cultura, permitindo compreender as condições do 
homem, do mundo e, nessa perspetiva, ajudando-o a 
viver melhor. 

 

 

7. Quaresma 
 

 

Quaresma: origem, sentido e tempo de esperança. 
 
Brochura singular realizada pela apcrsi em 2012 e reeditada em 2013, visou 
resgatar o sentido das festas e das celebrações que se realizam neste 
período e que encerra uma visão do mistério pascal. 
 

 

8. Protocolos 
 

Esta iniciativa estruturada em torno dos nossos 
associados, procura privilegiar os membros da 
comunidade educativa nas condições protocoladas. 
Neste momento são 18 os protocolos celebrados com 
empresas, que permitem o acesso a condições 
especiais na aquisição de bens ou serviços. 
 
Para usufruir destas vantagens, bastará apresentar 
um cartão de estudante com aposição do selo da 
APCRSI. 
Se pretender ser nosso parceiro, contacte-nos.  
 



 

9. Concurso de fotografia 
 
O objetivo foi o de aproximar comunidades,  
valorizar a fotografia enquanto forma de 
expressão artística e desafiar a criatividade dos 
que se dedicam ao prazer de captar imagens. 

 

 
 Maria Isabel São Miguel Alves Fidalgo 

Primeiro prémio do júri 
 

 
 

10. O que aconteceu à árvore que me deu o livro? 
 

Alicerçada no lema Reutilizar é melhor que Reciclar, desenvolveu-se pelo segundo ano consecutivo 
a campanha de recolha e distribuição de manuais escolares. 
Para satisfação do objetivo secundário desta campanha, a apcrsi está em condições de entregar 
no banco alimentar cerca de dois mil livros (aproximadamente uma tonelada de livros) que não 
reuniram as condições necessárias para poderem ser reutilizados. 
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