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Sejam todos Bem-vindos!



Assim começou …

APESJM – criada a 14 de Julho de 
2009, através da publicação dos 
seus Estatutos no Sítio Web do 

Ministério da Justiça.

Passou a estar inscrita 
definitivamente no RNPC a 30 de 

Julho de 2009.



Tem como principais finalidades:

a)Fomentar uma colaboração 
permanente entre os alunos, 
corpo docente e famílias;
b)Criar e manter condições para a 
efectiva participação das famílias 
na tarefa educativa, como é seu 
direito e dever.

A participação dos Pais e 
Encarregados de Educação na vida 

escolar dos seus educandos é
fundamental. 

Estudos demonstram que a 
participação dos Pais na escola 

melhora o rendimento académico, 
a auto-estima e o comportamento 

dos alunos.



Os jovens de hoje estão muito 
mais expostos a uma gama 

infindável de influências negativas 
e de situações perigosas, que 

podem pôr em causa o seu 
percurso de vida.

Como Pais e Encarregados de 
Educação, somos os mais 

interessados e os primeiros 
responsáveis pela educação dos 

nossos filhos e filhas. 

É por isso que, a razão de ser 
desta Associação é, acima de tudo, 

a realização e o sucesso dos 
futuros homens e mulheres quer 

como profissionais, quer como 
cidadãos.



A partilha constante de 
experiências e a reflexão conjunta 

com vista a encontrarmos as 
soluções mais adequadas poderão 

constituir uma mais-valia para 
benefício de todos.

A participaA participaçção dos Pais ão dos Pais éé um um 
acto de cidadaniaacto de cidadania.

Participar na educação dos nossos 
filhos e filhas tem por objectivo 

favorecer o seu desenvolvimento 
integral como cidadãos e cidadãs.



A educação só poderá ser bem 
sucedida quando a família e a escola 

trabalharem em conjunto.

Pelo sucesso dos nossos filhos, é
indispensável a mutua colaboração 

entre as famílias e os docentes.

A educação é da responsabilidade de 
todos!

Constituição dos Órgãos Sociais:

23.11.2009 (das 17h00 às 18h30):

1.Apresentação das Listas na Sala de 
Reuniões desta Escola.

2. Estas listas deverão conter o nome dos 
candidatos com os respectivos cargos e, 
eventualmente, acompanhadas do 
programa de acção.



Constituição dos Órgãos Sociais:

23.11.2009 (das 17h00 às 18h30):

üAssembleia Geral (Mesa deverá ser 
constituída por 4 membros: presidente, 
vice-presidente e dois secretários);

üDirecção (10 membros: 7 membros 
efectivos – presidente, vice-presidente, 
secretário, tesoureiro, 3 vogais e 3 
suplentes);

üConselho Fiscal (por 5 membros:  
presidente, 2 vogais e 2 suplentes).

Constituição dos Órgãos Sociais:

25.11.2009 a 9.12.2009 (15 dias):

As listas concorrentes serão afixadas.

9.12.2009 (17h00 e as 18h30):

Irá ocorrer o 1º acto eleitoral na 1ª reunião 
ordinária da Assembleia Geral na Sala de 
Reuniões desta Escola.



Comissão Instaladora
(Constituída: 22.04.2009)

José Filipe dos Santos Carvalho

António Egídio Mendonça de Olim

Maria Luísa Andrade Silva Santana

Catarina Clode de Sousa

José Maurício Gomes Pereira

Ludovina Maria de Freitas Farinha Figueira

José Manuel Rodrigues Vieira

Maria Isabel Quintal de Ornelas Aguiar

José Mendes da Silva

Vanda de França Correia de Jesus

Agradecimentos

üExcelentíssimo Senhor Secretário Regional de 

Educação e Cultura, Dr. Francisco Fernandes 

üExmo. Senhor Deputado a Assembleia da 

República, Dr. Manuel Correia de Jesus

üExmo. Senhor Presidente do Conselho 

Executivo da ESJM, Dr. Jorge Moreira

üExma. Senhora Presidente do Conselho da 

Comunidade Educativa, Professora Doutora 

Maria do Carmo Trindade Rocha

üExma. Senhora Drª Margarida Camacho



Agradecimentos

üExmo. Senhor Dr. Marcolino Pereira

üExma. Senhora Drª Sara Gomes (SREC)

üExmo. Senhor Engº Miguel Turnino

üExmo. Senhor Director da Previsão, António 

Correia de Jesus

üExma. Senhora D. Tânia Castro (Previsão)

Estamos presente no site da 
Escola -

http://apesjm.wordpress.comhttp://apesjm.wordpress.com
/  /  

Apresente as suas sugestões, 
coloque as suas questões …

apesjm@gmail.comapesjm@gmail.com

http://apesjm.wordpress.com
http://apesjm.wordpress.com
mailto:apesjm@gmail.com
mailto:apesjm@gmail.com


Esperamos poder contar 
convosco.

Não se esqueçam:

A participaA participaçção dos Pais ão dos Pais éé um um 
acto de cidadania.acto de cidadania.

Em nome da Comissão 
Instaladora,

Muito ObrigadaMuito Obrigada.

http://apesjm.wordpress.com/http://apesjm.wordpress.com/

apesjm@gmail.comapesjm@gmail.com

Vanda
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