O NOSSO PROPÓSITO
Para o exercício a que corresponde o ano letivo 2019/2020, pretendemos reforçar a colaboração e
interação com a Escola e o Agrupamento de Escolas ao qual a EB1/JI Sacadura Cabral pertence; o
Poder Local; e restante comunidade.
Tendo por objetivo a participação ativa na construção de uma escola de qualidade para os nossos
filhos, desejamos que todos Pais e Encarregados de Educação dos alunos se sintam empenhados e
colaborem na execução destes propósitos.

ACTIVIDADES A DESENVOLVER
- Ter um relacionamento de crescente proximidade com a Coordenação do Agrupamento
e com a Coordenação da escola, reunindo sempre que se verifiquem situações merecedoras de uma
atenção especial ou assuntos que a tanto o justifiquem, a fim de que, em fórum próprio, possam ser
conjuntamente analisados e encontradas as melhores soluções para os mesmos colaborando no diaa-dia da escola.
- Manter a representação dos Pais e Encarregados de Educação junto da escola, nos Conselhos de
Turma
- Participar e colaborar, dentro das nossas possibilidades, nos projetos e nas atividades
desenvolvidas na escola, sempre que solicitados, visando diretamente o bem-estar e a formação dos
alunos
- Criar espaços de contacto, entre a associação de pais e associados, via email, blog e outros digitais,
como meio de divulgação e de informação de ações que esta desenvolve e nas quais participa, e de
outras atividades e temas direcionados para a educação, numa tentativa de promover um maior
envolvimento dos pais na vida escolar dos seus educandos. Manter e dinamizar a Página do
Facebook da Associação
- Divulgar atividades organizadas por outras entidades , no âmbito da Educação.
- Promover e /ou participar em seminários e ações de formação dirigidas Pais e Encarregados de
Educação.
- Manter o estatuto de associado e a nossa representação na FAPCA e CONFAP, no Conselho Geral
do Agrupamento e em todas as consideradas relevantes e/ ou solicitadas
- Organizar e/ou participar em eventos onde possamos angariar fundos (Ex.: Feira, Rifas_ sujeito a
autorização)
- Solicitar patrocínios ao abrigo da lei do mecenato
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- Participar em eventos de cariz educativo e social ou outro, junto de entidades da comunidade em
que estamos inseridos.
- Participação do Dia da Árvore; Dia da Criança e todos os que a escola determine comemorar
- Implementação de um ponto electrão na escola a decorar pelos alunos e outras no âmbito Eco
escolas (sujeito a autorização)
- Pintura de jogos tradicionais no recinto do recreio (sujeito a autorização)
Para a obtenção de bons resultados, é necessário que os pais do corpo social contribuam voluntária e
gratuitamente com o seu tempo e disponibilidade vária; É necessário que os restantes pais e E.E.
participem na medida do possivel e voluntáriamente com propósito de contribuir para o bem estar
de todos na escola.
"As associações de pais visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados em tudo
quanto respeita à educação e ao ensino dos seus filhos e educandos que sejam alunos da educação
pré-escolar ou dos ensinos básico ou secundário, público, particular ou cooperativo.
Os pais e encarregados de educação têm o direito de constituir livremente associações de pais ou de
se integrarem em associações já constituídas, bem como de eleger e de ser eleito para qualquer
cargo dos órgãos sociais." em
https://www.sec-geral.mec.pt/pagina/associacoes-de-pais-e-encarregados-de-educacao
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