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APRESENTAÇÃO DA LISTA CANDIDADATA AOS ORGÃOS SOCIAIS PARA A AP  

Os sócios, abaixo enumerados, da Associação de Pais da Escola Secundária do Padrão da Légua, 

no pleno exercício dos seus direitos sociais, nos termos dos estatutos, vêm por este meio 

apresentar a sua candidatura a eleições para os seus corpos gerentes a realizar no dia 10 de 

Outubro de 2019 
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PRESIDENTE: António Macedo 12ªA 

VICE -PRESIDENTE: Clara Guilherme 9ºE 

SECRETÁRIA: Fernanda Guedes 11ºA 

SUPLENTE: Diana Caleiro 5ºD 
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PRESIDENTE: Raquel Lopes 6ºG 

VICE -PRESIDENTE: Luís Torres 12ºG 

TESOUREIRA: Elsa Sousa 5ºH 

SECRETÁRIA: Paula Amorim 6ºE 

VOGAL:  Carla Costa 8ºD 

SUPLENTE: David Rodrigues 10ºB 
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PRESIDENTE: Elisa Barbosa 12ºF 

VOGAL: Julieta Paiva 9ºH/12ºG 

VOGAL: Vera Gomes 7ºE 

 

 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO E ATIVIDADES A REALIZAR 

A Associação de Pais continuará a envidar esforços junto dos diversos parceiros educativos, 

no sentido de contribuir para um cada vez maior sucesso educativo na nossa Escola, 

destacando as seguintes linhas de ação para o ano letivo 2019-2020: 

• Fortalecer o elo entre a Associação de pais e os Pais e EE, promover o debate, informar-se 

sobre as suas opiniões/anseios e realizar esforços para os mobilizar a uma maior participação 

na vida da Escola.  

• Fomentar o diálogo e a cooperação com a Direção do Agrupamento, e diligenciar para uma 

melhor comunicação da informação obtida junto dos Pais e EE, de forma a promover a 

valorização das famílias na educação.  

• Aprofundar a relação entre as Associações de Pais e Encarregados de Educação deste 

Agrupamento e estreitar as relações com outros membros da comunidade educativa e 

comunidade envolvente de modo a potenciar iniciativas conjuntas.  

Propomos realizar as seguintes atividades durante este ano letivo: 

• Reunir com a Direção do Agrupamento (2 reuniões) e reunir com os representantes dos pais 

de cada turma (2 reuniões); 

• Participar nas atividades educativas e culturais que envolvam os alunos do agrupamento. 

Reunir e colaborar com a Associação de Estudantes (sempre que necessário/solicitado). 

Promover a realização de uma iniciativa conjunta;  

• Dinamizar campanhas de sensibilização e atividades solidárias de voluntariado; 

• Realização do Boletim Digital (Informação Padrão), em formato digital; 

• Promover o “dia das profissões “; 

•  Organizar sessões informativas/debate para os pais e encarregados de educação, abertas 

a outros membros da comunidade (2 atividades). Promover a realização de uma atividade 

conjunta com outras Associações de Pais;  

• Avaliar as condições de funcionamento da cantina; 

• Colaborar com atividades que a Escola desenvolva em benefício dos alunos e outras Ações 

e Eventos que possam ser julgados oportunos, no âmbito da envolvência com a Escola. 

 

Padrão da Légua, 09 de Outubro de 2019 


