
Contamos convosco!

Este ano talvez não seja relevante relembrar as ações que a Associação de Pais tem vindo a 

desenvolver! A avaliar pelos números, talvez não seja significativo informar que a 

Associação de Pais se empenhou: 

- no processo da agregação com o Agrupamento de Escolas de Loureiro, afirmando 

junto dos órgãos da escola, da autarquia e da DREN a sua convicção de que a sede 

do agrupamento e a direção se deveriam manter no Pinheiro da Bemposta; 

. em garantir uma representatividade significativa e digna no novo conselho geral;

. nas discussões sobre a natureza e qualidade das refeições e sobre a segurança 

dos nossos filhos nas escolas;

. na melhoria da ação social e educativa dirigidas aos nossos filhos; 

. no contributo para a formação cultural, cívica e alimentar da nossa comunidade 

educativa;

. na comparticipação nas ofertas de Natal de todo o agrupamento;

. Na comparticipação para a plataforma elevatória;

Entre outras ações!!

Os números fizeram-nos pensar sobre a nossa própria intervenção! Apelamos a todos que 

reflitam connosco e, sobretudo, que partilhem as vossas preocupações relativas à escola, 

para que, em conjunto, as possamos procurar resolver. É essa a principal função da 

Associação de Pais! Contamos com a vossa participação pelo bem dos nossos filhos! Não 

deixemos que a crise económica seja desculpa e ao mesmo tempo geradora de uma cultura 

de desresponsabilização na educação das gerações vindouras!!

Nos anos letivos
de 2010/2011
e 2011/2012,

numa comunidade
de cerca de

, uma 
média de 

 fizeram-se sócias
da Associação

de Pais
e uma média

de 

de educação
 compareceram às

 nossas assembleias.

E em
2012/2013

 como será!?

700 alunos
180 famílias

20
 pais/encarregados



Encarregado de Educação:

do  aluno(a) 

Por favor indique-nos o seu email:
                                                 @

que frequenta o         Ano, Turma         ,Nº          ,

ou 1º Ciclo de                                   ,            Ano, 

Pré-escolar  de                                                     .

De 5 euros (mínimo)

  
 Outro valor superior                 euros

Já contribuí com outros educandos 
noutra escola ou turma                                                   

Ano Lectivo 2012/13

Sim, desejo contribuir com a quota anual:

.

Assinatura Encarregado Educação

Devolver à Directora de Turma, 

até 07 de Janeiro de 2013

Ficha de Sócio

EB 2.3 Dr. José Pereira Tavares 
Rua P. Bernardo Xavier Coutinho
3720-464 Pinheiro da Bemposta

Telf: 256 990 170
Fax: 256 990 174
geral@aepb.pt


