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Passatempos
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

SOLUÇÕES

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

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