
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS  
DE EDUCAÇÃO 

Giz e Caderno Linhas 

Inscrição na Associação de Pais 
O acompanhamento do percurso escolar do seu filho/educando é fundamental para o seu sucesso e pode ser 
feito através da sua participação directa ou da Associação de Pais. Esta está representada no Conselho Geral 
e no Conselho Pedagógico onde transmite a perspectiva dos pais e encarregados de educação, sendo que 
para isso precisamos de conhecer a sua opinião. Por favor, devolva este folheto devidamente preenchido. 

- ESTOU DISPONÍVEL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS (assinale com X) (facultativo)  

Inscrição/Sócio n.º: ______ - 14/15 

Nome (Pai, Mãe, Enc. de Educ. ou Prof.): ____________________________________________________ 

Profissão (facultativo): _______________________________ Telef. (facultativo) ______________________ 

Correio-E (legível p. f.): __________________________ @ _______________________._______ 

Morada (para correspondência): ____________________________________ n.º______ Andar _____.º_____ 

Localidade: _____________________________ Cód. Postal ________-_____, ________________________ 

Aluno/a: __________________________________________________, Ano: ____.º 

Ano Lectivo: 14/15.  Data: ____/____/__   . 

Apesar de não obrigatório, 

contribuo voluntariamente com: _____,____ € 

O Pai, Mãe ou Encarregado de Educação 

 

______________________________ 
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