COMUNICADO
Caros pais e encarregados de educação dos alunos do Jardim-Escola e EB Nº1 de Vila do Conde,
A Associação de Pais (AP) do Jardim-Escola e EB Nº1 de Vila do Conde pretende participar de
uma forma positiva e proactiva na comunidade educativa, complementando as atividades da
Escola, através do desenvolvimento de ações de melhoria das condições de todos os Educandos
que frequentam o Jardim-Escola e EB Nº1 de Vila do Conde.
Assumir um papel na comunidade educativa também significa participar, abraçar e envolver-se
num projeto de cidadania, no qual os principais destinatários são as crianças da nossa
comunidade.
Devemos, por isso, lembrar-nos de que a participação é um direito e um dever de todos.
Assim sendo, a Associação de Pais da EB1 Nº1 de VC tem como principais objetivos:
•
•
•
•
•
•

Manter um diálogo ativo com a Direção da escola sobre o plano de atividades e o projeto
educativo.
Desenvolver ações em conjunto com professores e direções das escolas, de forma a
promover a formação dos pais e das crianças.
Observar e avaliar o dia-a-dia da comunidade escolar, contribuindo para a sua melhoria e
bem-estar.
Recolher as opiniões e sugestões dos pais e encarregados de educação, dando
conhecimento das mesmas à Direção da escola.
Colaborar na realização de atividades culturais, recreativas, desportivas e de ocupação dos
tempos livres.
Dinamizar workshops, conferências e outras atividades no âmbito da Educação e do
Desenvolvimento Infantil.

Para tal, é importante a colaboração de todos os Pais e Encarregados de Educação a diversos
níveis:
•
•
•

Colaborando como Voluntário nas diferentes atividades da AP.
Participando nas atividades organizadas pela AP.
Inscrevendo-se na AP.

Porque a educação é para todos e deve ter a participação de todos.
Participe na próxima reunião que se irá realizar no dia 21 de Setembro de
2016 pelas 21h30, nas instalações da escola.
A Direcção da Associação de Pais
Vila do Conde, 13 de Setembro de 2016

http://www.escoladoscorreios.pt ● ap.eb1correios@gmail.com

