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O que é uma Associação Pais? 

As associações de pais visam a defesa e a promoção dos interesses dos 
seus associados em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus 
filhos e educandos que sejam alunos da educação pré-escolar ou dos 
ensinos básico ou secundário, público, particular ou cooperativo. 
 
 

As associações de pais são organizações de direito privado, 
autónomas e independentes, sem fins lucrativos, que baseiam o 
seu trabalho no voluntariado e nos valores da solidariedade. 
Constituindo cada associação um grupo de interesses comuns, os 
membros deste grupo têm de interagir de forma a alcançar os 
objetivos a que se propuseram. Para o efeito é necessário 
motivação quanto aos objetivos, liderança para a organização dos 
meios para os alcançar. 
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Missão 

* Valorizar o ensino e as condições escolares 
  

* Valorizar a relação escola-família  
- Promover o envolvimento e a participação ativa de todos os pais e encarregados de educação, dos alunos do Agrupamento de 
Escolas, nas atividades e ações desenvolvidas por esta Associação 
 
*Proporcionar espaços e estruturas de participação ativa de educadores, Pais e encarregados de educação na educação e 
formação de crianças e jovens   
 

• Trabalhar em conjunto com a direção deste agrupamento, para melhorar as condições físicas e pedagógicas, passando pelos 
recursos humanos nas escolas do agrupamento, e em coordenação com os vários serviços (Serviços administrativos; Técnicos 
Operacionais; Segurança; Refeitório e Professores Coordenadores de cada disciplina) 

- Colaborar com as entidades, parceiros e associações que apresentem projetos e atividades pertinentes e relevantes para o 
desenvolvimento e educação dos alunos, pais e encarregados de educação 
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Estamos: 

Nas festas 
No desporto 

Com os pais 

Com os alunos 

Com os parceiros 

Na formação 

Espaços fisicos 

Visão 
* Que a Associação seja um espaço de reforço da constelação familiar e parental como núcleo primordial de formação e educação da 
criança 

* Constituir uma equipa de trabalho forte, coesa, dinâmica com todos os membros da Associação onde a confiança e a interajuda serão 
os pontos fortes e fundamentais para alcançar os objetivos propostos 
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Deveres das associações 
 1 - As associações de pais e encarregados de educação têm o dever de promover, junto dos 
seus associados, a adequada utilização dos serviços e recursos educativos. 
  
Direitos das associações 
a) Participar, nos termos do regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos de educação pré – escolar e dos ensinos básico e secundário na 
definição da política educativa da escola ou agrupamento; 
b) Participar, nos termos da lei, na administração e gestão dos estabelecimentos de educação 
ou de ensino; 
c) Reunir com os órgãos de administração e gestão do estabelecimento de educação ou de 
ensino em que esteja inscrita a generalidade dos filhos e educandos dos seus associados, 
designadamente para acompanhar a participação dos pais nas atividades da escola; 
d) Distribuir a documentação de interesse das associações de pais e afixá-la em locais 
destinados para o efeito no estabelecimento de educação ou de ensino; 
e) Beneficiar de apoio documental a facultar pelo estabelecimento de educação ou de ensino 
ou pelos serviços competentes do Ministério da Educação. 
a) Iniciar e intervir em processos judiciais e em procedimentos administrativos quanto a 
interesses dos seus associados, nos termos da lei. 
Nota: A matéria referida no n.º 1 deve ser prevista no regulamento interno do 
estabelecimento ou agrupamento. 

Direitos e Deveres Associação Pais 
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Trabalho a continuar: 



Plano Atividades Anual 
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Quando? 
ACTIVIDADES 

DATA 

DESCRIÇÃO 

LOCAL 
RESPONSÁVEIS 

DESTINATÁRIOS 

INTERVENIENTES 

Setembro 
Dias 6 e 7 

Receção de famílias 
Escola Sede Alia Raichande & Marilia Marques   

Outubro 

  Reuniões Representantes de turma 
Alia Raichande & 

Marilia Marques 

Representantes Turma 

Pais, encarregados de educação 

Dia 20 as 19:00 

Assembleia Geral 
Escola Sede   

Representantes Turma 

Pais, encarregados de educação 

Wkshop Smiledance Em locar a combinar Marilia Marques 
  

Pais, encarregados de educação e filhos 

Novembro 
  

Wkshop preparação Natal 
Em local a combinar, por ex. Velhinha   

  

Pais, encarregados de educação e filhos 

Dezembro Quermesse Natal Por ex: na Velhinha   Pais, encarregados de educação e filhos 

Fevereiro 

  
Wkshop Alimentação Em locar a combinar   

Pais, encarregados de educação e família 

  

Março 2017: 

  
Mês da Familia Em locar a combinar Nuno Neves   

Abril 2017: 

  

Caminhada CPCJ 

Caminhada 25 abril 
  Nuno Neves   

Maio 2017: 

  
Semana Educativa Moita   Alia Raichande & Marilia Marques   

Junho 
Apoio na realização das festas de final de ano 

letivo 

Alia Raichande & 

Marilia Marques 

  

  

Nuno Neves 

  

Pais, encarregados de educação 

  Conversas abertas sobre educação 
A combinar três apresentações com 

especialistas em educação 
Alia Raichande   

          



Estrutura Organizativa 

Direção (5) 

Assembleia Geral (3) Conselho Fiscal (3) 

Escola 3 : 
11 representantes 

Escola 2 : 
11 representantes 

Escola 1 : 
11 representantes 

Escola 4 : 
11 representantes 

Representação Oficial  nos Orgãos de gestão e autarquias 
 
Feira Projetos Educativos 
 
Eventos nas escolas 
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        Datas a assinalar: 

1) 20 de outubro: 
 
Assembleia Geral para eleição dos corpos diretivos da associação 
 
2) 28 de outubro: 
 
Reunião representantes turma 
 
3) Outubro 
 
Workshop Smiledance 
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