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EDITORIAL
“Aos nove de Março de mil novecentos oitenta e nove compareceram no Cartório Notarial de Avis:
Francisco Lopes Garcez, Maria Joana Pereira Pinheiro de Matos Junça, Maria Vitória Carvalho
Carrilho Madeira Carrilho, Maria Olímpia de Jesus Nobre Possante Correia, Maria José Vieira
Correia Leão Rodrigues, Bento Martinho dos Ramos Correia, Joaquim Inácio Gancho Ramalho e
João Pedro Catela da Silva e declararam “ que entre si constituem uma associação denominada
“Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola C+S de Avis” ….”
E assim nasceu uma ASSOCIAÇÃO...
Ao longo dos vinte anos que se comemoram este ano, sobre este dia, muitas foram os Pais e
Encarregados de Educação que fizeram parte dos corpos sociais e que se dedicaram como souberam
e puderam para que a Associação de Pais ainda exista.
Todos foram importantes, mas urge a necessidade de outros Pais começarem a pensar em arregaçar
as mangas e levar este trabalho de 20 anos para outros tantos…
É bom que outros sintam as alegrias, as emoções, as tristezas, as sensações de dever cumprido e de
tentar resolver aquilo que nem sempre depende só de nós…
É um trabalho voluntário que deve ser feito com vontade, empenho e dedicação.
É importante não esquecer as pessoas que no dia 9 de Março de 1989 tiveram a iniciativa de constituir
uma Associação de Pais que tem como objectivo, aquele que é comum a todas: melhorar a escola
pública com a nossa participação e com os meios disponíveis para que os nossos filhos e os filhos de
outros tenham cada vez mais qualidade na educação do século XXI.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Concelho de Avis, como
hoje se denomina, vai promover um JANTAR – CONVÍVIO, no qual todos podem participar, para
comemorar os 20 anos de existência, no dia 21 de Março.
Faça a sua inscrição através do e-mail: apeeeca@participais.net ou contacte qualquer um dos
membros da APEEECA até ao dia 17 de Março.
A Direcção
A Educação É Para Todos, Deve Ter A Partio De Todos!

A Educação É Para Todos, Deve Ter A Participação De Todos!

Todos, Deve Ter A Participação De Todos!

A CADA BOCA SUA SOPA

Educamos pelo que somos e pelo que fazemos.

