Associação de Pais e Encarregados de Educação
"Todos pensam em deixar um planeta melhor para nossos filhos...
Quando é que pensarão em deixar filhos melhores para o nosso planeta?"

Newsletter n.º 3
O que é a Associação de Pais e
Encarregados de Educação da
EBI da Bobadela?
A Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola do Ensino Básico
Integrado da Bobadela, é constituída pelos
pais e encarregados de educação dos alunos
em efetividade de frequência escolar desta
escola que a ela queiram aderir.
A Associação é uma instituição sem fins
lucrativos, constituída por tempo
indeterminado, é independente de qualquer
formação política ou religiosa e rege-se
pelos estatutos aprovados na Assembleia
Geral de Pais em 27 de Novembro de 2008.

Orgão Sociais para o Ano lectivo
2011 /2012
Eleitos em assembleia geral de
pais de 6 de Outubro de 2011
Mesa da Assembleia
Presidente: Paulo Ribeiro
Vice - Presidente: Catarina Silva
Secretário: Manuela Oliveira
Conselho Executivo
Presidente: Vitor Costa
Vice-Presidente: Tatiana Valente
Tesoureiro: Pedro Ferreira
1º Secretário: Margarida Alves
2º Secretário: António Leal
1ª Vogal: Anabela Pereira
2ª Vogal: Rute Vieira
3ª Vogal: Susana Gomes
Conselho Fiscal
Presidente: Conceição Mendes
Relator: Marisa Nunes
Secretário: Cristina Amaral

Mensagem do Presidente

O nosso compromisso enquanto pais e
encarregados de educação, passa por
promover os interesses dos alunos no
que respeita à sua educação e para isso
é importante que todos participem, que
sejamos interventores no processo
educativo.
Todos temos uma palavra a dizer
relativamente à educação dos nossos
filhos, educar é ter esperança no futuro,
e é por isso que temos que assumir a
sua educação, não nos omitindo desta
tarefa, pois a educação é uma
responsabilidade de todos.
Escolhemos não fazer parte dos
Encarregados de Educação que se
omitem, numa época em que cada dia se
torna mais necessária a integração
Pais/Escola, podendo ter uma palavra a
dizer sobre o assunto EDUCAÇÃO.
Junte-se a nós, fazendo-se sócio
da associação, dê-nos a sua opinião,
colabore para que a Escola dos nossos
filhos seja um espaço de ensino de
qualidade, aprendizagem efectiva,
formação cívica, crescimento saudável e
de desenvolvimento integral, bem estar e
protecção.
Vitor Costa, Outubro 2011

Média Nº de alunos por ciclo VS Nº de Pais Associados
1ºCiclo—106 alunos
2ºCiclo—285 alunos
3ºCiclo—296 alunos
Total de alunos—687
(dados 2009/2010)

A cota anual de associado é
de 6€. Colabore connosco,
para que os nossos filhos
tenham uma escola melhor.
Total de associados—63

(9,2%)

CTL - Centro de Tempos Livres
Esta APEE viu a necessidade de criar o CTL,
com a introdução do 1º ciclo nesta escola.
O CTL tem como objetivo proporcionar às
crianças que frequentam o 1º e 2º ciclo do ensino básico a
frequência de atividades lúdicas e pedagógicas nas horas
extraletivas e extracurriculares, funcionando nas instalações da
EBI da Bobadela, no horário das 8h às 19h. É condição de
frequência do CTL, que o encarregado de educação da criança seja
sócio da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI da Bobadela. O CTL
funciona no período das interrupções letivas das férias de Natal, Carnaval e Páscoa, e nos
meses de julho e setembro.

Durante as das interrupções letivas
das férias de Natal, Carnaval e
Páscoa, e nos meses de julho e setembro, o CTL
oferece uma série de atividades e passeios.

Atividades extracurriculares promovidas
pela APEE: ensino de Música (aulas
práticas de instrumento e de teoria
musical), de Hip-Hop e de Capoeira para
todos os alunos da escola.
Criação de um Grupo de Teatro Infantil
apenas para alunos do 1º ciclo que
frequentam o CTL.

Associação de Pais EBI Bobadela
Praceta Miguel Torga
Bairro Manuel Dinis
2695-061 Bobadela
Telefones do CTL
Tel: 219550017 – solicitando ligação à ext CTL
TLM : 96 689 01 56

Ler mais:
http://apee-ebibobadela.webnode.com/

apee.ebi.bobadela@gmail.com
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