
Integrando-se nas comemorações do 

Dia do Agrupamento, numa 

perspectiva de colaboração com a 

ESCOLA, a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação das 

Escolas do Pinheiro da Bemposta 

procurou contribuir para o 

enriquecimento do programa de 

actividades.  
 

O nosso contributo acontecerá 

através da organização e 

financiamento de uma Peça de 

Teatro de Fantoches e de um 

Concerto e Workshops de Dança 

Africana, tendo estas actividades 

um carácter de gratuitidade para 

todos os participantes.  
 

Conforme definido no programa 

estas acções serão dirigidas a todos 

os níveis de Educação e Ensino, 

famílias e restante comunidade 

educativa, no sentido de fortalecer 

laços relacionais e enriquecer o 

desenvolvimento social e cultural de 

todos os intervenientes.  
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COLABORE CONNOSCO NA EDUCAÇÃO 
DOS NOSSOS FILHOS!  

 
Não deixe que os outros  

decidam por si! 
 

Se ainda não efectuou o pagamento da quota de 

sócio, ainda está a tempo! Sem a 

contribuição e Todos não nos será possível 

perspectivar e projectar uma participação mais 

activa na comunidade escolar! 
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