
 

Declaração Universal dos Direitos 
das Crianças (excerto) 
 
• Todas as crianças têm o direito à 

vida e à liberdade. 
• Todas as crianças são iguais e têm 

os  mesmos  d i re i t os  não 
importando a sua cor, raça, sexo, 
religião, origem social ou 
nacionalidade. 

• Todos as crianças devem ser 
protegidas pela família e pela 
sociedade. 

• Todas as crianças têm direito a 
um nome e a uma nacionalidade. 

• Todas as crianças têm direito à 
alimentação, habitação, recreação 
e atendimento médico. 

• Todas as crianças têm direito ao 
amor,  à  segurança e à 
compreensão dos pais e da 
sociedade. 

• Todas as crianças têm direito à 
educação. 

1-Rendão; 2-Alegro; 3-Brando; 4-Argila; 5-Ajuste 

Curiosidades 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

Comemora-se em Novembro, mais precisamente dia 
20, o Dia Internacional dos Direitos das Crianças. 
 
A origem do dia é bastante clara e significativa: foi a 
20 de Novembro de 1959 que se proclamou 
mundialmente a Declaração dos Direitos das 
Crianças e a 20 de Novembro de 1989 que se adoptou 
a Convenção sobre os Direitos das Crianças. O 
objectivo da data é salientar e divulgar os direitos das 
crianças de todo o mundo. 

Almoço no refeitório da Escola SedeAlmoço no refeitório da Escola SedeAlmoço no refeitório da Escola SedeAlmoço no refeitório da Escola Sede    
Testemunho de um Encarregado de Educação 

 
“Bom dia a todos, esse é  o nosso primeiro ano na escola 
Passos Manuel e ontem tive a oportunidade de conhecê-

la por dentro e almoçar no refeitório que muitos de 
nossos filhos comem. O Que vi foram funcionários 

atentos no cumprimento as regras de higienização das 
mesas, distanciamento na fila e enquanto comem. As 
crianças me pareceram bem adaptadas a essa nova 
realidade. A refeição estava equilibrada do ponto de 
vista nutricional e saborosa. Espero que todos os dias 

sejam assim. 
Agradeço á associação de pais pela oportunidade e 
aconselho outros E.E. a conhecerem e terem a sua 

impressão.” 
 

Apoio aos Encarregados de Educação 
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Protocolo oculista 

A visão é um dos sentidos que devemos tratar bem e 
cuidar melhor. 

Nesse sentido e pela devida importância que lhe 
devemos dar, a APPM e a Óptica Aragonez  

formalizaram este protocolo que visa, não só ajudar mas 
também apoiar os nossos associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja nosso associado e peça o seu cartão de protocolos. 
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Plano de Actividades 
1. Reuniões da comissão  de Avaliação de Desempenho do Director do Agrupamento Passos Manuel 

 - Presença em todas as reuniões da comissão e no desenvolvimento do documento onde irá constar a 

Avaliação de Desempenho do Director do Agrupamento. 

2. Acções de formação 

 - Participação na formação promovida pela CONFAP relativamente a Representantes de turma” 

 

 

 

 

 

3. Reuniões com a direcção 

 - Apoiar a organização de atividades em colaboração com a Escola; 

4. Actividades de comunicação e de carácter informativo 

- Promover a discussão de temas de relevo nas redes sociais através de uma maior dinamização da 

página do fecebook da associação ou outras que se venham a criar e/ou manter; 

  - Inicio da distribuição do cartão de associado, que permite, para além da ligação á associação, 

servir de ponte protocolar. 

CONTACTOS: 938297825 (José Pato) - Preseidente 

http://aepassosmanuel.pt/associacão de pais e EE      mailto:appassosmanuel@gmail.com    
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