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No passado dia 15 de Outubro, 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 maioritariamente por elementos de continuidade e 

por alguns elementos novos, motivados e interessados em contribuir para a garantia da 

representatividade dos pais na comunidade escolar. Não podemos deixar de agradecer a todos 

os encarregados de educação que no último biénio prescindiram de parte do seu tempo livre 

para intervir de forma ativa nas atividades promovidas pela Associação. Sem eles não teria sido 

possível!  

Não vivemos tempos fáceis… são inúmeros os desafios e os constrangimentos impostos por esta 

Pandemia que, desde março, tem assolado o nosso país. O nosso plano de atividades para o 

próximo biénio é tímido, muito dependente da evolução da situação pandémica, mas com a 

convicção que sempre tivemos que, independentemente das circunstâncias, os pais têm um 

papel fundamental na dinâmica escolar.  

Para este mandato queremos sobretudo representar os interesses dos pais e dos alunos, avaliar 

as suas necessidades e encontrar formas de as realizar. As redes sociais e o mundo digital 

acabaram por se tornar um veículo facilitador de comunicação em tempos de COVID e é nessas 

que vamos apostar: facilitar a compreensão das medidas de contingência, proporcionar sessões 

de esclarecimento e outros momentos formativos em áreas que se revelem necessárias. 

Acreditamos que o envolvimento parental tem benefícios diretos não só na aprendizagem dos 

nossos filhos, mas também na melhoria do ambiente de toda a comunidade escolar. 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. 

Convidamos todos a juntarem-se a nós e a serem ativos em fazer mais e melhor, porque as 

crianças do agrupamento são a nossa prioridade de ação! 
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