TM 926 273 643
EMAIL geral@apaislaranjeiro3.pt

QUEM SOMOS ?
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 n. 3 e JI n.2 do Laranjeiro
é uma associação sem fins lucrativos, empregadora de recursos humanos, que visa
servir de plataforma de interação e coordenação com a escola pública, bem como,
com as famílias dos alunos. É composta por encarregados de educação, que, de
forma voluntária, promovem iniciativas para melhorar a educação e bem-estar dos
nossos educandos.

O QUE FAZEMOS ?
A Associação de Pais assegura o funcionamento da escola
entre as 7h30 e as 19h00, promovendo e dinamizando
atividades de apoio à família e acompanhamento dos
educandos de forma a aumentar as possibilidades de sucesso
escolar. Nesse período, desenvolvemos projetos de âmbito
escolar como:

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)
Destinadas ao pré-escolar, as AAAF funcionam das 7h30 às 19h00, nos dias
úteis, incluindo interrupções letivas (exceto agosto e dias de encerramento da
escola que sejam impostas pelo Agrupamento de Escolas). Dependente do
escalão de IRS, tem um encargo mensal máximo de € 41,50 (ano letivo de
2018/2019) a liquidar diretamente à Câmara Municipal de Almada.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)
Destinadas ao 1º Ciclo, as AEC de inscrição gratuita na matrícula e frequência
obrigatória após inscrição, funcionam sem encargos para as famílias e são
dinamizadas diariamente entre as 16h00 e as 17h00, disponibilizando-se as
seguintes atividades em dias alternados: música, inglês e educação física.

ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (ATL)
As ATL para o 1º Ciclo, de inscrição necessária através da Associação de Pais,
com caráter regular ou pontual (por exemplo férias), mediante o pagamento
de uma mensalidade, funcionam das 7h30 às 19h00, todos os dias úteis
(exceto agosto e dias de encerramento da escola que sejam impostos pelo
Agrupamento de Escolas).

APOIO AO REFEITÓRIO
Vigilância e monitorização do refeitório durante os períodos do almoço do
Pré-escolar e 1º Ciclo, sem encargos para as famílias.

COMO NOS FINANCIAMOS ?
As atividades dinamizadas pela Associação de Pais são
maioritariamente financiadas por entidades públicas,
nomeadamente pela Câmara Municipal de Almada (CMA) e pela
Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE).
Existe também um contributo essencial por parte dos encarregados
de educação dos alunos da escola, ao tornarem-se sócios da nossa
Associação de Pais. O valor da quota simbólica, atualmente em €10
anuais, reverte na totalidade em benefício dos alunos, na aquisição
de materiais, bem como, na promoção de atividades.
Precisamos da sua ajuda, das suas ideias, sugestões, da sua colaboração
ocasional, do seu donativo, do seu tempo, na prática, daquilo que puder
oferecer, para a melhoria da escola pública dos nossos educandos!

Tornar-se sócio, já ajuda !
Preencha a FICHA DE ASSOCIADO, incluído neste documento.

Obrigado
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FICHA DE ASSOCIADO
Ano letivo 20___ / 20___
(A preencher pelo associado)
Sobre o(a) associado:
Nome
Morada

Código Postal
Localidade

E-mail
NIF

Telefone

Telemóvel

Sobre os (as) alunos (as):
Nome

Ano

Turma

Nome

Ano

Turma

Nome

Ano

Turma

Quota:
Valor

____ , ___ €

Data

___ / ___ / _____

Assinatura

(A preencher pela Direção)

Nº de associado

Data

___ / ___ / _____

Assinatura

A entrega desta ficha e o respetivo pagamento deverão ser realizados junto das monitoras das 18H00 às 19H30


(A preencher pela APEE)

Comprovativo de pagamento:
Nome
Valor

____ , ___ €

Data

___ / ___ / _____

Assinatura
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