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No passado dia 28 de Setembro, na Assembleia Geral Ordinária, foram eleitos os novos Órgãos 

Sociais da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Álvaro 

Velho. 

Esta nova equipa de trabalho é constituída por alguns elementos de continuidade e por um 

grupo de novos elementos extremamente motivados e interessados em contribuir para a 

concretização de novos projetos de melhoria do espaço escolar.  

Não podemos deixar de salientar o trabalho e esforço de muitos encarregados de educação 

nas atividades desenvolvidas no último biénio que, independentemente do cargo ou função 

assumida na Associação, disponibilizaram parte do seu tempo livre para colaborar nas nossas 

iniciativas e que foram fundamentais para o seu sucesso. 

As Associações de Pais assumem um papel de extrema importância na dinâmica escolar e a sua 

influência é tanto maior, quanto maior for o número de associados. Para este mandato, 

estabelecemos como pontos centrais: a angariação de sócios e o estabelecimento de parcerias 

para benefícios dos nossos associados; a continuidade do projeto “Recreio de Qualidade” e a 

sua expansão às escolas de 1º ciclo; e o fortalecimento da participação dos pais e 

encarregados de educação com a realização de ações especificamente dirigidas às suas 

necessidades.   

Mantemos a convicção de que a Escola precisa do envolvimento de todos os agentes da 

comunidade educativa e que cada um, dentro das suas competências, deve assegurar as suas 

actividades, mantendo sempre o foco nas necessidades e interesses dos alunos do 

agrupamento. Por isso, continuamos a apostar num verdadeiro trabalho de equipa, em 

articulação direta com a Direção do Agrupamento, Coordenações de Escola, Representantes 

de Turma, Encarregados de Educação e outras estruturas da comunidade.  

Continuamos empenhados em fazer mais e melhor, porque #juntossomosmaisfortes! É 

importante que se junte a esta causa – que é de todos nós – pois as crianças do Agrupamento 

são a nossa prioridade de ação. 
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