
 

 

 

Caro Encarregado de Educação, 

 
A Associação de Pais e Encarregados de educação e uma 

entidades sem fins lucrativos na qual os Pais, de forma 

organizada, se integram ativamente na Comunidade 

Educativa dos seus filhos ou educandos, participando nos 

Órgãos de Gestão da Escola e do Agrupamento. 

A sua função estabelecer elos de comunicação e dialogo entre os 

vários elementos que compõem esta Comunidade. 

A APEE Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2,3 Noronha Feio, tem fomentado esse dialogo 
constante através de: 
 

• Se Assumir como parceira da Escola na concretização de objetivos comuns; 

• Contribuir para o fortalecimento das relações de convivência entre alunos, familiares, professores 

e funcionário; 

• Mobilizar os encarregados de educação para uma maior participação na realidade escola; 

• Intervir na melhoria das infraestruturas da escola, importantes para os alunos e restante 

comunidade educativa; 

• Defender os interesses da escola junto dos organismos oficiais, promovendo o seu 

desenvolvimento; 

• Promover nos alunos os valores da cidadania, solidariedade e respeito (tendo em conta o novo 

estatuto do aluno e o regulamento interno). 

Tudo isto só e possível se TODOS participarmos! 

Assim para o ano escolar de 2021/2022, perante os contextos tao desafiantes que já passamos ate aqui, 

gostaríamos de vos informar que é necessário constituir uma nova lista de EE, empenhados em manter a 

existência desta associação.  

Estando desde já garantido o arranque do ano, agradecemos que, nos informem o mais rapidamente possível qual o tipo 

de participação que possam dar a esta Associação. 

Os nossos contactos são: 

Email - apnoronhafeio@gmail.com                                

Presidente – Isabel Amaral Nunes – Tel 967198639 

Pagina de Facebook  

 

Aguardamos a vossa colaboração, bom ano escolar a todos! 
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