
Caros Pais e Encarregados de Educação, 

 

Nós, Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de escolas 

Prof. Carlos Teixeira, enquanto membros da comunidade educativa, estamos aqui 

para contribuir para o bem-estar das crianças, para o bom funcionamento da 

Escola e para a sua proximidade com os Pais e Encarregados de Educação. 
 

 

Objetivos: São normas da APEE, pugnar pela dignificação do ensino em todas as suas 

vertentes, designadamente: 

a) Promover e apoiar a formação dos Pais e Encarregados de Educação, enquanto membros da comunidade 

educativa, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de educadores e membros dos órgãos de gestão da 

escola; 

b) Fomentar atividades de caráter pedagógico, formativo, cultural, científico, social e desportivo, promovendo a 

formação e a integridade física, moral e cultural dos educandos; 

c) Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à educação e juventude que se coloquem ao nível do 

agrupamento de escolas ou local; 

d) Intervir, como parceiro social, junto de autarquias, autoridades e outras instituições, de modo a possibilitar e 

facilitar o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres que cabem aos Pais e Encarregados de Educação; 

e) Fomentar a colaboração efetiva entre todos os intervenientes no processo educativo, com finalidades 

convergentes ou complementares, salvaguardando a independência em relação a quaisquer organizações 

nacionais, estrangeiras ou internacionais; 

f) Exercer atividades que, não dizendo respeito a aspetos meramente educativos, se relacionem com estes e com a 

defesa e apoio da instituição familiar; 

g) Divulgar e contribuir para a implementação e o respeito pela Carta Europeia dos direitos e responsabilidades dos 

Pais e Encarregados de Educação; 

h) Criar condições para a celebração de parcerias de âmbito cultural, científico e profissional. 

 
Atentamente, 

APEEAEPCT 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estão abertas as inscrições para Sócios, os interessados devem preencher e assinar a ficha de inscrição e entregá-la até 30/09/2016 nos Serviços 

Administrativos da EB Prof. Carlos Teixeira e EB de Silvares. Se o encarregado de educação não fizer a respetiva inscrição não será sócio da associação. 

 

Ficha de Inscrição – Ano Letivo 2016/2017 

Nome do(a) Aluno(a):  

 Ano: Turma:  Escola: 

 

Nome Enc. Educação:  

 Contato: Email: 

Morada: 
 

Nº.: Andar: Código Postal: 

Nota: Os dados recolhidos são confidenciais e não serão utilizados para outros fins. 

Declaro que pretendo tornar-me membro associado da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

de Escolas Prof. Carlos Teixeira. 

 

Fafe, _____ de __________________ de 2016 

 

Ass.: ___________________________________________________________ 

(Assinatura conforme BI/CC) 


