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DIA DA CRIANÇA

NOTA INFORMATIVA

Realizou-se na passada terça-feira, dia 31 de
outubro 2017, a Assembleia Geral da Associação de Pais, de cuja ordem de trabalhos se destacou a auscultação dos representantes de turma e
a eleição dos novos REPRESENTANTES DOS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO no CONSELHO
GERAL do Agrupamento. VERA FRAGOSO, JOSÉ
FRANCISCO SANTOS, VERA FILIPA MOTA
CARVALHO, JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA DA
SILVA, ANA RITA ABELHO, ANA ISABEL GREGÓRIO (efetivos) ESTER ANDRADE, SOFIA RUBINA e SILVIA PINELA
(suplentes) são os pais e mães que representarão os encarregados de
educação no Conselho Geral do Agrupamento (órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a participação e representação da comunidade educativa).
Ainda no decorrer da Assembleia foi aprovado por unanimidade, o Relatório de Atividades e Contas de 2016/2017 e a manutenção da quota facultativa em três euros para o ano letivo 2017/2018 (que confere descontos no
comércio local);
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ROSÁRIO CIPRIANO DISTINGUIDA
COMO SÓCIA-HONORÁRIA
Dando continuidade ao reconhecimento público
pelo tempo e saber que os encarregados de educação disponibilizam à Associação, em prol da escola
e da educação, a Direcção da Associação de Pais
propôs à Assembleia Geral a atribuição do título de
sócia-honorária à ex-associada Maria do Rosário
Marques Cipriano, em sinal de gratidão pela sua
integração ao longo de muitos anos, em vários
órgãos da Associação, participação ativa nas atividades e dinamização de muitos dos projetos, com
espirito de entrega, entusiasmo e pertença à
comunidade escolar.
Com a distinção de sócia-honorária à Rosário
Cipriano, que marcou inegavelmente o trajeto e
dinamismo da Associação de pais, cujo espírito e
fins são: pugnar, intervir, fomentar e defender
celebra-se também o passado e o presente da
Associação, cuja missão é preparar o futuro.
Obrigada Rosário ! Bem-vinda de volta !!

JUNTOS VAMOS
FAZER UM BOM

ANO LETIVO
Subscreva o nosso blogue
apeeaedlv.blogs.sapo.pt
e receba automaticamente
todas as informações e
publicações

Linhas de ação 2017/2018
Mobilizar os Pais e Encarregados de Educação para uma maior participação na vida dos seus educandos e da Escola.
Acompanhar o cumprimento e valorizar o Projeto educativo do Agrupamento APRENDER PARA A VIDA.
Promover espaços de reflexão e debate.
Continuar a estreitar relações entre a AP e os Pais e Encarregados de
Educação.
Auscultar as opiniões/anseios dos Pais e Encarregados de Educação e
assumi-las em Conselho Geral e Conselho Municipal da Educação.
Contribuir para a melhoria das instalações escolares.
 Sugerir e alertar para aspetos educativos, pedagógicos e disciplinares.
Acompanhar e monitorizar o fornecimento de refeições escolares, continuando a pugnar pela sua qualidade.

Ser sócio dá descontos !
“A

educação é a
ferramenta mais
poderosa que
podemos usar
para mudar o
mundo “
NELSON MANDELA

Usufrua dos DESCONTOS e muitas
VANTAGENS no comércio local que
temos para si.
Seja nosso associado e efetue o
pagamento da quota anual facultativa €3 (três euros) através de depósito/transferência para a Conta da
AP com o NIB

004551904024704394147

Caixa Crédito Agrícola da Lourinhã
indicando como referência o seu
nome ou nº de associado.

Envie-nos o comprovativo por e-mail
para:
ap.dlourencovicente@sapo.pt
com a indicação da escola e aluno
para entrega da respetiva vinheta.

Nós compramos
na Lourinhã!

BLOGUE h ttp://apeeaedlv.blogs.sapo.pt/
Associação Pais Agrupamento Escolas D. Lourenço Vicente

