
 

Entramos no Outono, inicia um novo 
ciclo de reflexão, com o regresso ás aulas 
e o regresso ao grupo de amigos, colegas 
e trabalho. Um dos símbolos do Outono é 
também, irremediavelmente as castanhas 
e não tardará a esta imagem multiplicar-
se por todo o lado, mais chapéu menos 
chapéu… 
 
Imagem: arquivo DN 

1-Lavor; 2-Perna; 3-Pifar; Ilhas  

 

Curiosidades 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

RECOMENDAÇÕES 
PARA UMA 

 
#ESCOLA EM 
SEGURANÇA 

Porquê ser sócio da Associação de Pais? Porquê ser sócio da Associação de Pais? Porquê ser sócio da Associação de Pais? Porquê ser sócio da Associação de Pais?     
 
As associações de pais são a única estrutura independente 
e com reconhecimento legal no âmbito da qual os pais 
podem expressar livremente as suas opiniões e fazer com 
que estas sejam discutidas nos órgãos do Agrupamento, 
através dos seus representantes. 
 
É nas associações de pais que os pais podem trocar 
experiências, relatar problemas e sucessos e acertar formas 
de actuação que lhes permitam apresentar os problemas às 
entidades em causa de uma forma concertada, unida, 
coerente e adequada, demonstrando que os problemas que 
expõem são comuns a muitos e não só a alguns. 
 
A principal virtude das associações de pais consiste na 
discussão dos problemas gerais que afectam os alunos e, 
consequentemente, os seus pais e encarregados de 
educação. 
 
As associações de pais não tratam de problemas individuais 
dos alunos mas podem e devem ajudar os seus associados 
na resolução desses problemas. 
 
Quanto maior o número de associados, maior a 
representatividade, maior o universo de problemas 
apresentados, maior a certeza das soluções e maior a força 
da associação. 
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Constituição da nova Associação de Pais 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Carla Oliveira 

Primeiro Secretário: Mercedes Pinto 

Segundo Secretário: Rita Sá 

Conselho Executivo 

Presidente: José Ravasco Pato 

Vice-presidente: Rita Pacheco 

Secretário: Sandra Pereira 

Tesoureiro: Carla Pascoal 

Vogal: Alda Cortez 

Conselho Fiscal 

Presidente: Nuno Friães dos Santos 

Vogal 1: Filipa Vala 

Vogal 2: Vanessa Belguinha 

Suplentes 

Camila Elias 

Fernanda Ribeiro 
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Plano de Actividades 

1. Atividades de caráter institucional 

 - Fazer cumprir os estatutos da Associação de Pais e EE; 

 - Assegurar reuniões periódicas com a direcção do agrupamento; 

 - Participar activamente nas reuniões do Conselho Geral da Escola; 

 - Acompanhar e representar os pais e encarregados de educação criando um tempo semanal para recepção aos mesmos; 

 - Assegurar reuniões periódicas com as restantes associações do agrupamento. 

2. Atividades centradas no apoio aos pais 

 - Incentivar a participação activa dos pais e encarregados, solicitando a colaboração destes para a participação educação de 

problemas, ou denúncia de lacunas; 

3. Atividades de interação entre pais 

 - Apoiar a organização de atividades comemorativas em colaboração com a Escola e outras associações/colectividades; 

4. Actividades de comunicação e de carácter informativo 

 - Criar e/ou manter actualizado o quadro de informação junto à entrada da escola e o site da associação; 

- 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; 

 5. Atividades de caráter social solidário 

 - Promover a celebração de protocolos com outras entidades (ex: papelarias, dentistas e ópticas) no sentido de atribuir 

vantagens aos associados através de descontos junto das entidades que venham a aderir a essa iniciativa; 

 - Criação do cartão de associado, que permite, para além da ligação á associação, servir de ponte protocolar. 

CONTACTOS              Presidente: 938297825 (José Pato) 

http://aepassosmanuel.pt/  mailto:appassosmanuel@gmail.com    
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