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Introdução

o que é uma Associação de Pais?
É a forma organizada e institucional - personalidade jurídica de direito associativo -
legalmente prevista de os Pais fazerem ouvir a sua voz e participar no processo educativo
dos filhos - Lei 29/2006 (Lei das Associações de Pais - 2a alteração e Republicação do
Decreto Lei 372/90.

..

As Associações de Pais são independentes do Estado, dos partidos políticos, das
organizações religiosas e de quaisquer outras instituições ou interesses.

As associações de pais gozam de autonomia na elaboração e aprovação dos respetivos
estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus corpos sociais, na gestão e
administração do seu património próprio, na elaboração de planos de atividade e na
efetiva prossecução dos seus fins.

Associação de Pais para quê? Quais os seus objetivos?

As associações de pais visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados
em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos eeducandos que sejam
alunos da educação pré-escolar ou dos ensinos básico ou secundário, público, particular
ou cooperativo. .
Desenvolver ações em conjunto com professores e direções das escolas, de forma a
promover a formação dos pais, das crianças e dos jovens.

Promover atividades de apoio à família e a sua participação na vida escolar dos seus
educandos.

Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo de forma a aumentar as
possibilidades de sucesso escolar dos alunos, devendo essa colaboração ser recíproca
podendo revestir-se de múltiplas formas.

Associações de Pais porquê?

Porque em conjunto se podem coordenar e dinamizar todas as ações no âmbito da
educação de cada e todas as escolas.

Porque só assim poderemos intervir nos diferentes órgãos de representação e de
consulta, a nível local através das Associações (por exemplo: nos órgãos do Agrupamento
de escolas, comissões de freguesia), a nível regional através das Federações (por
exemplo: órgãos municipais como o Conselho Municipal de Educação, Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens), e a nível nacional através da Confederação Nacional
CONFAP (por exemplo: Conselho Nacional de Educação.rdiversas Comissões de âmbito
nacional e de consulta) e evidentemente como parceiro junto do Ministério da Educação e
seus organismos.

Porque a educação é para todos e deve ter a participação de todos.
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Corpos Sociais

Conselho Directivo:

Presidente - João Marques -Associado n.?9 2015/2016

Vice-Presidente - Tiago Diniz -Associado n.?5 2015/2016

Secretária - Mónica Magalhães -Associada n.?452015/2016

Tesoureira - Laura Mello -Associada n." 462015/2016

1.° Vogal- Patrícia Mesquita -Associada n." 422015/2016

Mesa da Assembleia Geral:

• Presidente - Paula Valhelhas - Associada n.° 10 2015/2016

1.° Secretário - Maria do Rosário Matos -Associada n." 482015/2016

2.° Secretário - Hugo Tavares - Associado n." 192015/2016

Concelho Fiscal:

Presidente -André Frescata -Associado n.?252015/2016

1.° Vogal- Maria Isabel Mota -Associada n.?39 2015/2016

2.° Vogal- Luís Miguel Vieira -Associado n.?292015/2016

Suplentes:

Ana Martins -Associada n." 22015/2016

Hélio Pereira -Associado n.? 132015/2016

Maria de Lourdes Louro - Associada n." 37 2015/2016

Pedro Ribeiro -Associado n.?432015/2016

Mónica Lopes dos Reis -Associada n." 442015/2016

Luís Garriapa -Associado n.?472015/2016
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Programa Actividades

Objectivos a que nos Propomos:

1.Comunicação e divulgação da APEE, através do site e pagma do Facebook,
promovendo o contacto e a participação de todos os Pais e Encarregados de Educação
na vida Escolar, criando um espirito de associativismo, essencial para a concretização dos
objectivos a que nos propomos.

2.0rçamentação com vista à melhoria dos espaços físicos da Escola;
nomeadamente a criação de cobertura entre a portaria e o edifício 1 da escola,
levantamento das necessidades ao nível do equipamento físico desportivo

• Diligenciar junto do Agrupamento e da DGEstE a alocação de verbas para estes fins

3. Apoio à realização de eventos, tais como Garage Sale, Festas Temáticas, Actividades
Desportivas, Visitas de Estudo, etc. .

4. Promover a realização de conferências, seminários, Workshóps com temáticas de
interesse para a comunidade escolar.

5. Promover Acções de Solidariedade e de Apoio Social envolvendo toda a comunidade
escolar.

6. Aumentar a envolvência dos pais e encarregados de educação com a Associação de
Pais, promovendo assim a sua maior participação na vida da escola.

7. Renovação e estabelecimento de novos protocolos com diversas entidades, no
sentido de proporcionar condições mais vantajosas aos nossos Associados,

8. Reforço do diálogo interventivo, construtivo e permanente com a Coordenação da
Escola e Direcção do Agrupamento,

9. Reforço do papel da APEE na comunidade educativa e junto do poder local autárquico

Miraflores, 26 de Outubro de 2015

'0 Mandatário

~/2~~
. "João Luís Ribeiro Marques
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