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APRESENTAÇÃO

Decidimos concentrar a nossa atividade do próximo ano letivo no
contato com os Pais e Associados, pelo que propomos:

- Tal como realizado no ano transacto, promover 1 reunião por trimestre com os
representantes dos EE de todas as turmas para criar um espaço de diálogo direto
com os pais.

- Insistir na dinamização da participação e envolvimento dos pais e EE em
atividades na ESR em conjunto com a Associação de Estudantes, Gabinete de
Psicologia e PES.

- Organizar um evento/ convívio na ESR dedicado aos pais e alunos.

17 Outubro 2017

Vamos continuar:

- Manter a presença nas reuniões mensais com a Direção da Escola para tratar de
assuntos pendentes e apresentar novas propostas de trabalho conjunto.

- Continuar a participar ativamente e, em conjunto com os outros representantes
dos pais, nas reuniões do Conselho Geral do Agrupamento, analisando os
documentos apresentados nomeadamente a avaliação interna da Escola e
contribuindo para o respetivo Plano de Atividades.

- Continuar a divulgar toda a informação considerada relevante pelos pais, através
do Facebook, Site e Email.



APRESENTAÇÃO

Continuamos a apelar aos pais que participem com a APEE em tudo o que entendam

necessário na vida escolar dos seus filhos. Através do Site, do Facebook, do Email, da

Caixa de Sugestões e do contacto telefónico, estamos ao dispor para, receber o seu

testemunho, informação, preocupações, sugestões e/ou relato de situações ocorridas.

Só estando mais próximos, fomentado o dialogo, a troca de opiniões, vivencias e
sugestões podemos: SONHAR, ACREDITAR E AGIR

JUNTOS GANHAMOS ASAS E O IMPOSSIVEL ESTÁ AO NOSSO ALCANCE

17 Outubro 2017

PETIÇÃO ONLINE : 
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=ESCOLARESTELO

SITE:
http://apeeesr.wix.com/apeeesr

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/apeeesr/?fref=ts


