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INFORMAÇÃO PADRÃO 

A representatividade dos pais na escola decorre da 

democracia e do sistema organizacional da socie-

dade. Os primeiros “clientes” das escolas são os 

alunos. Os pais e encarregados de educação (E.E) 

são os zeladores primários dos interesses destes. 

No Portugal democrático, não fazia sentido a 

escola pública não ouvir e dar resposta aos seus 

beneficiários. A escola é uma sinergia de vários 

grupos, nomeadamente o dos alunos, o dos pro-

fessores, o dos funcionários não docentes, das 

direções, de um panóplia de técnicos e também 

dos pais. Na escola o todo é maior que a soma das 

partes. A escola pública consagrada na constitui-

ção portuguesa quer-se potenciadora de igualdade 

de oportunidades para todos, não colidindo 

porém com o facto que a diferenciação peda-

gógica concorrer exatamente para que todos 

tenham a resposta para si adequada. A escola 

pública não é um produto “pronto a consumir” 

mas a conjugação do trabalho e esforço de 

todos os grupos com vista a um fim comum: O 

sucesso e o bem estar de todas as crianças. 

Os Pais e E.E. interagem com as escolas a 

vários níveis. 

(Continua na página 2) 

O prémio Nobel de Literatura 2016 foi concedido a 

Bob Dylan "por ter criado novas formas de expres-

são poética no âmbito da grande tradição da canção 

americana"1. De origem judaica, nasceu em 24 de 

maio de 1941 em Duluth, Minnesota. O seu álbum 

de estreia, foi Bob Dylan (1962). Além da atividade 

como cantor, Dylan publicou trabalhos experimen-

tais como Tarântula (1971) e a coleção Escritos e 

Desenhos (1973). Artista de grande versatilidade, é 

também pintor, ator e argumentista. Blowin' In The 

Wind (1963, album The Freewheelin ), um ícone musi-

cal do autor, foi adaptada em livro de imagens para 

crianças (1971). Publicamos um enxerto desta 

música, na lingua original  

(1)The Nobel Prize in Literature 2016".Nobelprize.org.Nobel Media 

AB 2014. Web. 21 Nov 2016. <http://www.nobelprize.org/

nobel_prizes/literature/laureates/2016/>  

“How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 

Yes, ’n’ how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 

Yes, ’n’ how many times must the cannonballs 
fly 

Before they’re forever banned? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 

The answer is blowin’ in the wind 
… 

Yes, ’n’ how many years can some people exist 
Before they’re allowed to be free? 

Yes, ’n’ how many times can a man turn his 
head 

Pretending he just doesn’t see? 
… 

How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 

Yes, ’n’ how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 

Yes, ’n’ how many deaths will it take till he 
knows 

That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 

A REPRESENTATIVIDADE DOS PAIS  NA ESCOLA  
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O mais básico é quando qualquer pai se reúne 

com o diretor de turma e trocam informações, 

podendo mudar procedimentos ou assumir com-

promissos.,  

No patamar seguinte os pais relacionam-se com a 

escola ao nível das turmas. De facto a turma é 

verdadeiramente a frente de batalha das aprendi-

zagens. É na sala de aula que é levada à prática a 

tarefa de ensinar e avaliar. Assim sendo para as 

questões que são comuns os pais elegem dois 

porta-vozes que os representam. Estes pais parti-

cipam nas reuniões de conselho de turma que 

não sejam de avaliação. Devem contribuir para 

se encontrar soluções para as questões levantadas 

e fazer a ponte entre os professores da turma e 

os pais que os elegeram. 

Ao nível das escolas e dos agrupamentos de esco-

las, os pais associam-se em coletividades que têm 

personalidade jurídica, são autónomas e indepen-

dentes, mas funcionam diretamente em colabo-

ração com os vários grupos e órgãos. Podemos 

arrolar às funções das associações criar condições 

para que grupos especiais de pais se organizem e 

depois se façam representar junto da direção das 

escolas. Nesses grupos destacava os pais e E.E. 

representantes nas turmas e os pais dos alunos 

N.E.E (com necessidades educativas especiais). 

A associação de pais também deve representar 

todos os seus associados perante a direção, e 

perante o conselho geral. Quando o trabalho das 

associações é reconhecido há representantes dos 

pais convidados a assistir aos conselhos pedagógi-

cos da escola e estão também presentes em 

órgãos mais informais sendo um exemplo a 

comissão de avaliação interna. As associações de 

pais devem disponibilizar-se para apoiar as ativi-

dades da escola, e também para ter atividades 

próprias, complementando a oferta existente aos 

alunos, ou tendo atividades de raiz para os pais. 

As associações de pais ligam-se em organismos 

federativos. Por exemplo, as federações a nível 

municipal, relacionam e representam as suas 

associadas junto das câmaras municipais respe-

tivas, nos vários órgãos nomeadamente os 

Conselhos Municipais de Educação, Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens etc. 

No topo existe uma confederação nacional que 

representa todos os pais através dos vários 

patamares junto do Estado e do Governo sen-

do de notar que os pais fazem-se ouvir no 

ministério da educação e representam-se no 

Conselho Nacional de Educação. 

A representatividade dos pais nas escolas quer-

se prática e objetiva. Tudo a funcionar bem 

como se deseja, os pais e E.E. interessam-se 

pela educação dos seus filhos e pela vida das 

escolas. Estão disponíveis para ser eleitos, e até 

para adquirir novas competências para pôr ao 

serviço da comunidade. Tudo está interligado: 

Pais, professores, representantes, associações, 

federações, câmaras, estado, escolas. 

No fim o que seria uma utopia é uma conse-

quência: uma escola que responde de forma 

plena a todos e a cada um onde todas as crian-

ças alcançam o sucesso e o bem-estar. 

 

José Carlos Santos 

(Pai/E.E.) 

(Continuação ) A REPRESENTATIVIDADE DOS PAIS   

“No fim o que seria 

uma utopia é uma 

consequência: uma 

escola que responde 

de forma plena a 

todos e a cada um 

onde todas as 

crianças alcançam o 

sucesso e o bem-estar” 
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Na escola o todo é maior 
que a soma das partes 



No man is an Island/ Entire of itself…  

(Nenhum homem é uma ilha/ Isolado em si mes-

mo…) 

John Donne (1572- 1631, Meditation 17)  

Iniciei o meu percurso nos órgãos de gestão de 

topo, na Escola Secundária de Padrão da Légua, 

e, por inerência do desempenho das minhas 

funções, começaram os primeiros contactos 

com as associações de pais e encarregados de 

educação. Compreender o papel das AP/EE, 

nas organizações escolares, foi uma aprendiza-

gem que me fez crescer, tanto a nível profissio-

nal como humano.  

No ano letivo anterior, a EBSPL viveu momen-

tos de clara união, entre todos os elementos da 

comunidade educativa. O empenho e o trabalho 

desenvolvido pela Associação de Pais e Encarre-

gados de Educação, em prol da luta “Por uma 

escola nova URGENTE”, é um exemplo a 

seguir, por todos quantos defendem a participa-

ção ativa dos Pais nas Escolas. 

Atrevo-me a afirmar que, à semelhança do poe-

ta John Donne, quando afirma que “nenhum 

homem é uma ilha”, nenhuma Escola é uma 

ilha. A sua ação não se esgota dentro dos seus 

muros, porquanto se estende às famílias dos 

seus professores, funcionários e alunos. Numa 

saga que se repete ano após ano, criam-se redes 

de comunicação, de informação, de aprendiza-

gem, e formam-se, assim, laços indissociáveis, 

numa dualidade de conhecimento interpessoal e 

de educação Escola-Família. 

Neste sentido, a ação da Escola estende-se, ain-

da, ao meio envolvente, provocando transfor-

mações económicas, sociais e culturais. Em 

simultâneo, a sua ação é, também ela, influen-

ciada pelo meio e pela comunidade. Nesta pers-

petiva, é fundamental que a Escola ultrapasse os 

seus contornos e dialogue com a comunidade 

(tão próxima e, por vezes, tão distante), num 

processo de aprendizagem mútuo, vantajoso para 

todos os envolvidos. É por isso que a nossa Escola 

não é uma ilha! Bem pelo contrário, precisa, cada 

vez mais, da participação dos pais e encarregados 

de educação. Numa sociedade em constante 

mudança, com mais interrogações do que certe-

zas, a Escola terá de envolver toda a comunidade 

educativa, no desafio da educação dos seus 

jovens! O seu projeto educativo e o seu plano de 

atividades têm de espelhar o contexto educativo, 

em que a Escola está inserida. 

Por isso, e citando Venâncio (2003), “um dos 

aspetos considerados importantes na criação de 

escolas eficazes é a corresponsabilização dos dife-

rentes atores educativos (professores, alunos, 

pais, comunidade). Conceber o processo de edu-

cação-aprendizagem como se os pais não existis-

sem, ou só existissem perifericamente, é uma 

estultícia. É do máximo interesse da escola consi-

derar os pais como atores educativos de pleno 

direito.” 

 Vivemos um tempo de incerteza e de renovação, 

pois o que era ontem já não é hoje. Assim sendo, 

há que construir uma Escola alicerçada numa 

comunidade coesa, recusando a tentação da clau-

sura, de uma ilha inevitavelmente cerrada em si 

mesma. Como bom prenúncio, de abertura cons-

trutiva ao diálogo e à colaboração, destaco, como 

nota final, a particularidade de a EBSPL, atual-

mente, ter, como presidente da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação, uma sua ex-

aluna. Decerto esta circunstância constitui uma 

mais-valia, para o crescimento e reconhecimento 

da nossa Escola, enquanto lugar de formação de 

todos os seus membros. 

Isabel Maria Pereira Antunes Morgado 

Diretora do Agrupamento de Escolas de Padrão 

da Légua 

PORQUE A ESCOLA NÃO É UMA ILHA MAS UMA COMUNIDADE  

“nenhuma Escola é 

uma ilha. A sua 

ação não se esgota 

dentro dos seus 

muros, porquanto se 

estende às famílias 

dos seus professores, 

funcionários e 

alunos. “ 
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A corresponsabilização 
dos diferentes atores 
educativos 
(professores, alunos, 
pais, comunidade) na 
eficácia da Escola 

Nenhum homem é uma 
ilha/ Isolado em si mes-

mo…) 
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Há o que se conta e o que se vive. 

  Manuel Alegre, Rafael (2003, p. 15) 

Um ano que se inicia é sempre o inesperado de 

um caminho. E principiar aulas, em setembro, 

com uma centena de jovens alunos, constitui, 

sem dúvida, um diferencial entre o que se con-

ta e o que se vive. As palavras do político-

poeta, citadas em epígrafe, sublinham os enga-

nos da realidade, nas lentes da visão interior de 

cada um.   

Nem sempre o que se conta é o que se vive. 

Tendo por aconchego esta afirmação, reconhe-

ço que, para além da nebulosidade inicial das 

atividades de diagnóstico de Português, só o 

tempo me poderá conceder o conhecimento 

relativo do perfil dos meus alunos. À parte 

uma vintena de alunos, nos antípodas da exce-

lência e do desastre, com nomes próprios que 

memorizo rapidamente, conjuntamente com 

os dos hiperativos, dos adeptos do atraso siste-

mático e dos esquecidos do material, a maioria 

situa-se, anonimamente, na zona cinzenta de 

um domínio linguístico que atravessa cambian-

tes de suficiência, com fragilidades na leitura, 

escrita e gramática.  

No que se refere à leitura, muitos alunos 

ouvem com sobressalto, em setembro, as pro-

postas de leitura integral, com guião e apresen-

tação oral, chegando a sugerir a troca de uma 

obra por um conto, com “poucas páginas para 

não cansar a cabeça”, o que não augura nada de 

bom. Quanto à escrita, os alunos, após umas 

férias que se estendem na preguiça dos meses 

de verão, abandonam a trindade introdução-

desenvolvimento-conclusão e a santa regra da 

frase curta. A maioria segue as pisadas de 

James Joyce e Saramago, burilando textos labi-

rínticos sem parágrafos e perdendo-se em fra-

ses de uma imensidão sem nexo. A corrente de 

consciência abre com maiúscula e termina, 

gloriosamente, após quinze linhas, num único 

ponto final. Resta-me atravessar, penosamen-

te, a floresta vermelha da correção, perdendo-

me nas ramificações de um raciocínio que não 

é o meu, e que teima em se ocultar nas entreli-

nhas. 

No que concerne à gramática, a exigir um 

estudo regular, que os alunos contornam com 

destreza desde o primeiro ciclo, inicio recor-

rentemente uma cruzada renhida de verbos, 

com muitos alunos a reconhecerem apenas três 

tempos, que batizam jovialmente de passado, 

presente e futuro. O que sucede com a conju-

gação verbal, certamente acontecerá com 

outras classes de palavras, dado que ainda não 

me inteirei do inventário costumeiro de des-

graças. Para já, o otimismo no que é novo e 

outro, neste principiar de mais um ano letivo, 

leva-me a atribuir culpas às férias (demasiado) 

grandes e a esganiçar palestras sobre estudo 

sistemático, que ninguém ouve.  

Quanto aos alunos, pressionados pelos resulta-

dos dos primeiros testes, há muito que inicia-

ram a Cantata em tom menor da desculpabili-

zação habitual: professor de Português do ano 

anterior (forte, não deu a matéria); outros pro-

fessores de ciclos anteriores (crescendo, foi há 

tanto tempo); jogos a mais, internet a mais, 

estudo a menos (pianíssimo, que a culpa, obvia-

mente, tem de ser alheia). É claro que, no caso 

do bom aluno, o mérito é integralmente do 

discente, o docente não é tido nem achado. 

Depois é o percurso habitual, reiniciado labo-

riosamente em cada ano letivo, esperando 

alcançar, motivar, superar. Tendo por base as 

orientações curriculares em vigor, é necessário 

conhecer-refletir-aplicar-avaliar-refletir-

reformular, em ciclos de investigação-ação, 

com acréscimos suspirados de horas de traba-

(Continua na página 5) 

(MAIS) UM ANO QUE SE  INICIA  

“Resta-me atravessar, 

penosamente, a floresta 

vermelha da correção, 

perdendo-me nas 

ramificações de um 

raciocínio que não é o 

meu, e que teima em se 

ocultar nas 

entrelinhas.” 

INFORMAÇÃO PADRÃO  

Há o que se conta e o que se 

vive. 

Manuel Alegre, Rafael 

(2003, p. 15) 



lho, que enclausuram a família, os amigos e o 

tempo livre, tão escassamente próprio. Sobre-

tudo, é preciso encarar nos olhos o que soa 

estranho e nunca apercebido. Mesmo quando 

se antevê quão difícil é concretizar um saber-

fazer em constante oscilação de políticas educa-

tivas, na espiral do que ontem foi e hoje não é. 

Num ápice, mudam-se competências, objeti-

vos, descritores e metas e abandonam-se termi-

nologias interiorizadas durante décadas, na soli-

dez ilusória do para sempre conhecido.  

Com o novo ano, recomeça todo um trabalho 

que interliga escola e família, pais e professo-

res. Fica a convicção da finalidade do sucesso 

pessoal e profissional de jovens que tudo e nada 

sabem, nativos digitais frequentemente perdi-

dos no mundo imenso da globalização e das 

novas tecnologias. Fica a segurança da proximi-

dade de outros professores de Português, que, 

em conjunto, interrogam, pesquisam, agem. 

Fica o espanto face à indiferença de muitos pais 

e encarregados de educação, mas também o 

reconhecimento de tantos outros que, após um 

dia extenuante de trabalho, acompanham a 

aprendizagem dos seus filhos. Fica a certeza 

da colaboração imprescindível da Associação 

de Pais e da Associação de Estudantes, para a 

construção de uma escola com mais sucesso 

e qualidade educativa. Fica a consciência de 

um percurso de aprendizagem a muitas 

vozes, que desvenda, mais uma vez, a insig-

nificância e relevância do contributo de cada 

um e de todos, na construção de uma comu-

nidade aprendente, reflexiva, dinâmica e 

democrática.  

Por isso, um ano que se inicia é sempre o 

inesperado de um caminho. E a vida passa, 

na fugacidade dos dias, uns mais cinzentos, 

outros mais claros, que unicamente restam 

na memória. Para que a vida (de professor) 

seja realmente vivida e não somente conta-

da. 

 

Maria de Nazaré Castro Trigo Coimbra  

(Professora de Português) 

 

desistirmos dos nossos objeti-

vos. Enquanto Associação de 

Estudantes, tentámos sempre 

cumprir com um dos nossos 

principais objetivos: ser um 

ponto de comunicação entre 

os alunos e a direção, de for-

ma a expor e a solucionar da 

melhor forma os problemas 

relacionados com toda a 

comunidade escolar. A Asso-

ciação da Escola Básica e 

Secundária de Padrão da 

Légua, representante dos 

Mais um ano letivo chega ao 

fim e com ele vêm agarradas 

todas as lembranças, aventu-

ras e sonhos que um dia irão 

dar boas histórias que ficarão 

guardadas, para mais tarde 

recordar. A vida é efémera e 

por isso temos que aproveitar 

as coisas boas que esta nos 

traz, aprendendo a lidar com 

o que nos rodeia e a superar 

os obstáculos que se atraves-

sam no nosso caminho a cada 

dia que passa, sem nunca 

alunos no ano letivo de 

2015/2016, vem por este 

meio agradecer a toda a 

comunidade escolar pelo 

apoio e confiança que deposi-

taram em nós. Assim como 

todo o carinho e disponibili-

dade com que sempre nos 

acolheram.  

Sofia Henriques 

(Vice-presidente da Associa-

ção de Estudantes 

2015/2016 ) 

Continuação- (MAIS) UM ANO QUE SE INICIA  

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 2015/2016  

“E a vida passa, na 

fugacidade dos dias, 

uns mais cinzentos, 

outros mais claros, 

que unicamente 

restam na memória. 

Para que a vida (de 

professor) seja 

realmente vivida e 

não somente contada.” 
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IS: Fala-nos um pouco de ti... 

CC: O meu nome é Carolina Costa e tenho 18 anos. Entrei este ano na Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, após 6 anos de ensino na escola secundária do Padrão da Légua. 

(não sei se quer que diga mais alguma coisa) 

 

IS: Quais as principais recordações com que ficas ao deixares a nossa Escola? 

CC: A escola é como uma casa e após tanto tempo a percorrer os mesmos corredores, a entrar 

nas mesmas salas e a ver as mesmas pessoas (embora com algumas mudanças com os anos), sente

-se mesmo que se está a abandonar um lar, a separar uma família. Esta escola é muito importante 

para mim: nela cresci e aprendi, não só o programa curricular, mas também competências que 

levarei para o resto da minha vida, principalmente devido ao corpo docente, que é fenomenal e 

trabalha incansavelmente para proporcionar o melhor ensino aos seus alunos, embora ainda exis-

tam coisas a melhorar. Assim, o que mais recordarei são as pessoas e os projetos em que me 

envolvi, como por exemplo o Clube europeu, que espero sinceramente que nunca se extinga, 

pois a educação não formal é essencial no mundo em que vivemos. 

 

IS: O que achas que a Escola te “ofereceu” fora da componente letiva? 

CC: Tal como já referi, esta escola é particularmente especial devido aos projetos e atividades 

extracurriculares que proporciona aos alunos, nos quais estes podem explorar e desenvolver 

outras capacidades e aptidões que são essenciais na sociedade atual. Cada vez mais, a diferença 

está naquilo que se faz para além do programa letivo e é vital que se desenvolvam outras capaci-

dades para além do "saber estudar ou até decorar", porque isso nunca nos vai levar longe. É o 

sentido critico, a empatia, a interação com os outros, entre outros aspetos, que nos vão ajudar 

na nossa vida pessoal e profissional. Neste sentido, esta escola faz a diferença e é diferente. 

 

IS: Qual a mais valia de teres sido a melhor aluna do Distrito do Porto e a impor-

tância para a Escola disso? 

CC: O meu foco nunca foi ser melhor do que os outros, mas sim dar sempre o melhor de mim 

naquilo que fazia, pelo que a nível pessoal foi importante ter algum reconhecimento por todo o 

trabalho que desenvolvi ao longo dos anos. Para a escola é um pouco difícil definir aquilo que 

poderá trazer de bom. Claro que também terá o merecido reconhecimento do excelente traba-

lho que tem feito com os alunos, mas o que eu considero  que seria mais importante era o reco-

nhecimento dos outros alunos. Com isto, eu quero dizer que espero que os estudantes que neste 

momento estão nesta escola vejam que é possível ter boas notas com esforço e dedicação e que 

continuem a dar valor ao local onde estão, dado que ao longo do tempo e, principalmente depois 

do início das obras, a escola foi perdendo alunos, por considerarem que o estudo aqui é muito 

exigente. 

 

(Continua na página 7) 

Á CONVERSA COM ...CAROLINA COSTA  

“É o sentido critico, a 

empatia, a interação 

com os outros, entre 

outros aspetos, que nos 

vão ajudar na nossa 

v i d a  p e s s o a l  e 

profiss ional. Neste 

sentido, esta escola faz a 

diferença e é diferente.” 

INFORMAÇÃO PADRÃO  

CAROLINA COSTA, 18  ANOS 
Estudante  de Medicina, Ex: 
aluna Escola Sec. Padrão da 
Légua 

 A escola é como uma casa  



IS: O que alteravas na escola ? 

CC: Neste momento, aquilo que eu mudava seria essencialmente as instalações da escola, que 

não correspondem à qualidade do ensino que lá tem lugar. Mas também penso que deviam 

haver mais atividades ou clubes, nos quais os mais novos se pudessem envolver, que ainda está 

pouco explorado nesta escola, devido à introdução relativamente recente dos 5ºe 6º anos. 

 

IS: Que mensagem gostarias de deixar para terminar esta conversa 

CC: Primeiro quero felicitar a escola e os professores pelo seu trabalho, esperando que conti-

nuem a formar alunos, que também são bons cidadãos. Segundo, dirigido a todos os estudan-

tes, gostaria de salientar que o primeiro passo para alcançarem os vossos objetivos e concreti-

zarem os vossos sonhos, é acreditarem em vocês e nas vossas capacidades. Não pensem que é 

impossível ou que os outros são melhores, mas foquem-se em vocês e trabalhem para conse-

guir atingir aquilo que querem. O caminho não é sempre fácil e não pode ser só brincadeira, 

mas posso garantir-vos que, no fim, serão recompensados.  
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MENSAGEM DA DIREÇÃO 

O evoluir das novas tecnologias teve como consequên-

cia uma sociedade cujos hábitos de leitura de livros são 

diminutos; os jovens são os mais afetados , possuindo 

um vocabulário cada vez mais pobre. Infelizmente, o 

ato de obrigar alguém a ler transforma aquilo que deve-

ria ser um prazer em uma obrigação enfadonha. Com o 

retomar da publicação deste Boletim , esta Direção 

pretende criar um canal de partilha de mensagens entre 

os vários elementos da Comunidade Escolar e talvez, 

ousar esperar que possa constituir um incentivo à leitu-

ra prazerosa!  Citando o Secretário-Geral  do Centro 

Regional de Informação das Nações Unidas, na sua 

mensagem para o Dia Internacional da Literacia,  em 08 

de setembro de 2015, “Mais de 750 milhões de adultos no 

mundo são analfabetos,  dois terços dos quais são mulheres. 

Cerca de 250 milhões de crianças em idade escolar ao nível do 

ensino primário não têm competências básicas de literacia, 

enquanto 124 milhões de crianças e adolescentes estão fora da 

escola. Todas essas pessoas, independentemente da sua idade, 

merecem a oportunidade de aprender a ler. Quando nós lhe 

dermos essa oportunidade, vamos criar sociedades mais produ-

tivas, estáveis e seguras para todos”  
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Rua dos Fogueteiros  254  

Apartado 6019 

4461-801 Custóias 

Telemóveis 

Rede OPTIMUS: 932 284 5418 

Rede VODAFONE: 915556393 

Rede TMN: 919700902 

e-mail: apesplegua@gmail.com 

A Associação  de Pais tem como objetivo primordial responder às 

solicitações na educação dos nossos filhos, dando o seu contributo 

para a resolução dos problemas que quotidianamente vão surgindo. 

Desenvolve  ainda atividades para os pais e alunos da escola, em 

parceria com esta e/ou com outras entidades. A Associação de Pais 

é, inquestionavelmente uma mais valia . De que outra forma os 

pais têm a possibilidade de intervirem nos órgãos de gestão da 

Escola, de discutirem projetos, regulamentos e leis, de apresenta-

rem propostas de melhoria?  

Uma escola de excelência faz-se, no nosso entender, com suporte 

num trabalho de parceria e é nessa visão  que se enquadra a nossa 

atividade. Motivação, partilha de saberes e experiências é aquilo 

que é necessário para uma Associação de Pais que contribua com 

dignidade para uma Escola melhor! É importante o envolvimento 

dos pais na vida escolar dos seus filhos, dando sugestões, propondo 

ações e participando nas atividades e nas reuniões da associação.  

Vamos partilhar a tarefa de uma melhor Educação para os nossos 

filhos/educandos!  

A N O  L E T I V O  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

A Festa de Natal realizada pela Associação de Pais , com a 

colaboração da Associação de Estudantes, teve como objetivo 

promover o convívio entre os vários elementos da Comunida-

de Escolar.  

Obrigado a todos os que estiveram presentes.  

Agradecemos a inestimável colaboração da Direção do Agru-

pamento e da Associação de Estudantes, bem como ao Clube 

Europeu da Escola, a colaboração no “recrutamento” das  

artistas que abrilhantaram a festa com a sua atuação!  

ÚLTIMAS–  FESTA DE NATAL 2016  

J U N T O S  P O R  U M A  

E S C O L A  M E L H O R !   

Estamos na Web! 

https://

apespal.wordpress.com 

A Direção da Associação de Pais agradece às empresas que se asso-

ciaram a esta nossa festa, com o seu patrocínio.  


