Associação de
Pais e Encarregados de Educação da
Escola Básica André Soares

APOLOGIA DO ASSOCIATIVISMO PARENTAL E DA
PARTICIPAÇÂO NA VIDA DA NOSSA COMUNIDADE EDUCATIVA
DA ESCOLA BÁSICA ANDRÉ SOARES
Estimados associados, pais e encarregados de educação,
Com os melhores cumprimentos.
Na qualidade de vosso presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Pais e
encarregados de educação da Escola Básica André Soares, cumpre-me o grato dever de
apelar à participação de todos na Assembleia Geral da nossa Associação de Pais.
O papel das associações vai sendo conhecido, mas nunca será demais recordar que é
também pela via das associações de pais que se opera a defesa dos interesses das nossas
crianças e jovens que aqui estudam e se preparam para um futuro repleto de autorealização e felicidade.
Desde o constante diálogo com a Direcção do agrupamento, passando pela participação
na escolha dos representantes dos pais no Conselho Geral do Agrupamento, a
intervenção na equipa de auto-avaliação do agrupamento, a fiscalização da qualidade
alimentar da cantina, a colaboração na Federação das Associações de Pais de Braga
(FAP Braga) e, por esta via, no Conselho de Educação da Câmara de Braga e na
Comissão Protectora de Crianças e Jovens, até ao apoio à realização de variadas
actividades da nossa comunidade educativa, como sejam a Braga Romana e a Semana
de Afectos.
Existem muitas formas para “dar o exemplo” aos nossos educandos, participar
activamente na vida da nossa comunidade educativa é uma forma privilegiada de o fazer
e de cumprir o nosso dever de participação cívica na definição da Sociedade que
queremos, para nós e para os nossos filhos ou educandos.
Participe!
Na certeza da vossa disponibilidade para participarem activamente no associativismo
parental e na vida da nossa comunidade educativa, renovo os melhores cumprimentos.
O Presidente da Mesa
David Alves Ferreira.
davidalf007@gmail.com

