
Ouvindo os parceiros – Dr. Pedro Sousa (JFLP)

Tem‐se vindo a apurar, cada vez mais, a participação e/ou intervenção das autarquias nas Escolas. Este facto
é notório quando surgem projetos aliados às duas Instituições que envolvem a comunidade escolar. O projeto
“Venha Aprender a Educar” sendo um projeto da EB23 de Leça da Palmeira é demonstrativo do supra citado.

Na sua opinião, qual é a importância deste projeto para a comunidade escolar? R.: É muito importante.
Mais que um Projeto para a comunidade escolar é um Projeto para a comunidade geral.

Quais os motivos que o levaram ao envolvimento da Junta no Projeto? R.: Como referido na questão
anterior, o envolvimento da Junta de Freguesia deve‐se ao facto de pensar ser um Projeto de extrema
importância para a comunidade geral.

Na consecução de dois anos do Projeto, quais as medidas ativas e/ou participativas tomadas pela Junta de
Freguesia? R.: As medidas participativas têm a ver com o apoio financeiro, logístico e operacional.

Pensa que a colaboração dada é suficiente para a sua concretização? R: Sem dúvida que os apoios dadosPensa que a colaboração dada é suficiente para a sua concretização? R: Sem dúvida que os apoios dados
pela Junta de Freguesia são suficientes para a concretização do mesmo.

Quais os principais obstáculos à intervenção do mesmo? Sendo Presidente da Junta e supondo poder
eliminar impedimentos, alteraria a sua forma de execução e de participação? Se sim, como? R.: A principal
dificuldade é a de mobilizar as pessoas, neste caso os pais. A alteração seria em relação aos meios de
transmissão do Projeto para que não haja falta de divulgação.

Considera o Projeto válido? Se sim, porque não dar continuidade ao apoio do mesmo? R.: Sendo um
Projeto considerado bastante válido, pela Junta de Freguesia, irá ter novamente os apoios necessários à sua
continuidade prevendo‐se retomar a sua realização durante o ano letivo de 2014‐15.
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