Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da Escola Básica nº1 de S. Pedro do Estoril
Caros Pais e Encarregados de Educação,
Mostre ao seu filho/educando que se interessa verdadeiramente
e seja ativamente responsável pela sua educação!
SER SÓCIO PORQUÊ ?

• Porque é fundamental conhecer as suas preocupações, necessidades, opiniões e sugestões!
• Para ter voz ativa e defender os interesses do seu filho/educando, através da Ass. Pais, junto da Direção da Escola
e do Agrupamento, Autarquia, Junta de Freguesia, etc
• Para estar informado dos assuntos importantes relativos à escola
• Para estar representado pela Ass. Pais enquanto entidade imparcial, apartidária e independente
• Para contribuir para a melhoria das condições de ensino, segurança e bem estar da escola
• Para poder participar na organização de atividades complementares de caráter educativo, social ou lúdico
• Para poder participar nas reuniões e assembleias gerais da Ass. Pais que é o espaço indicado para a discussão e
partilha dos assuntos fundamentais da escola

Contate a Associação de Pais pelo email: ap.ji.eb1.spedroestoril@gmail.com



Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da Escola Básica nº1 de S. Pedro do Estoril
Ficha de Sócio 2018/2019
Se já é sócio, pretende continuar:
Desejo tornar-me sócio:

Sim ___Não___
Sim ___Não___

Sócio nº_________

Nome do Pai, Mãe ou Encarregado de Educação:____________________________________
Nome do filho/educando:_______________________________________________Ano:________
Telefone/ Telemóvel:_______________
Email(legível):__________________________@_________________________
Morada de correspondência:________________________________________________________
Localidade:____________________Cód.-Postal_________-___________

Quota Anual: 5€__________10€______/ Outro valor ________€
Modo de pagamento: Dinheiro ____ Transf. Bancária: ____ NIB 0035 038800001600830 09
_____________,____ de Setembro de 2018

Ass:_________________________

•Por favor entregue esta ficha preenchida, junto com o valor da quota, dentro do envelope na sala do seu
educando até ao dia 22 de Setembro.
•Caso opte pela transferência bancária junte o comprovativo no envelope.
•Mesmo que não se torne sócio agradecemos que preencha a ficha a fim de se manter informado.

