
UMA ESCOLA DE TODOS E PARA TODOS

Com a sua participação, queremos fazer ainda mais e melhor neste ano letivo!

Faça-se sócio!

Juntos fazemos mais e melhor!
www.apeeaeaav.pt
mail@apeeaeaav.pt

- Informação, Divulgação e Representatividade
Comunicação regular com os Associados, Representantes de Turma e Comunidade Escolar em geral
Representar a Associação na CONFAP, Conselho Geral, CPCJ, CME, CLAS, Equipa Multidisciplinar e outras instituições
onde a associação tenha assento ou possa vir a ter
- Colaboração nas iniciativas do Agrupamento
Apoiar e colaborar na dinamização do Plano Anual de Atividades do Agrupamento
Contribuir com ideias e projetos para criar um ambiente que seja agradável para os alunos e facilitador da
aprendizagem e do sucesso escolar
- Valorização de competências dos alunos
Promoção da participação conjunta com os alunos em eventos e atividades propostas pela Escola e pela Associação

… E outras ideias, projetos e atividades que possam surgir com a sua colaboração!

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha



----Boletim de inscrição----

NOME:________________________________________________________TEL.:________________

Correio eletrónico:__________________________________________NIF:_____________________

NOME ALUNO 1:__________________________________________ANO:______TURMA:_________

NOME ALUNO 2:__________________________________________ANO:______TURMA:_________

NOME ALUNO 3:__________________________________________ANO:______TURMA:_________

2022/2023ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  DO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-A-VELHA

Quota Anual: 6 €

A APEEAEAAV estabelece uma quota anual de €6 (seis euros) aos seus associados, independentemente do número de educandos

Por favor entregue a �cha preenchida e o dinheiro ao professor, ou pague por transferência bancária

Dados para transferência bancária:

Nome do Títular: ASS PAIS ENC EDUC AGRUP ESCOLAS A-A-VELHA IBAN: PT50 0045 3310 40110257889 64

Por favor enviar uma cópia da �cha e do comprovativo para mail@apeeaeaav.pt

Obrigado pela ajuda! Estamos empenhados em melhorar a escola dos nossos Educandos!

www.apeeaeaav.pt

Informamos que os dados pessoais recolhidos destinam-se única e exclusivamente para uso da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, no âmbito do desempenho das suas funções, servindo para a divulgação de assuntos, campanhas e 

atividades de interesse para os seus associados.


