ParticiPais
Setembro 2008

Número 7

EDITORIAL
Inicia-se mais um ano lectivo. Pais, alunos, professores,
auxiliares de acção educativa estão de novo na escola.
Todos estes elementos são essenciais para que tudo funcione. E é fundamental a comunicação entre eles para que
haja uma perfeita integração dos alunos na escola e para que
o seu processo de ensino aprendizagem siga rumo ao sucesso.
Desejamos a todos um bom ano lectivo.

VENHA VER O QUE FIZÉMOS NAS FÉRIAS...

A Direcção
NOVO REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO.
O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril aprova o regime de
autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
Desta profunda alteração legislativa, vamos apenas aqui destacar os novos órgãos de administração e gestão que passam a ser
constituídos por:
O conselho geral; o director; o conselho pedagógico e o conselho
administrativo.
Nestes órgãos a associação estará representada no Conselho
Geral e no Conselho Pedagógico.
Presentemente a aplicação desta legislação encontra-se numa
fase transitória, daí o Conselho Geral assumir a designação de
transitório. No entanto, a APEEECA está já representada nele
através dos seguintes membros: João Manuel Rato, José Armando
Carreiras, Rosa Maria Carreiras Grilo, Flamínio Amaro Pechincha
e Carlos Velez Nunes, que foram eleitos em Assembleia Geral
Extraordinária realizada no passado dia 11 de Setembro.
Quota Anual Aprovada
em Assembleia Geral:

PLANO NACIONAL DE LEITURA
Este ano o Ministério da Educação ofereceu um livro a cada criança que
entrou pela primeira vez para a escola (1º ano). As nossas crianças receberam “A galinha dos ovos de ouro”.´
Já leu essa história com o seu filho(a)?

5 Euros
Faça-se sócio
Só pagando as quotas pode
exercer o seu direito de
voto

Se não, dê esse prazer a si e ao seu filho(a). Partilhe leitura. Partilhe um
momento.

Site da Associação de Pais
www.participais.net

LEMBRE-SE:

Email:
apeeeca@participais.net

Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem.
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A Educação É Para Todos, Deve Ter A Participação De Todos!
Depois de “Conhecer o Concelho Passo a Passo”, fomos “Passo a Passo aos Concelhos Vizinhos”.

Educamos pelo que somos e pelo que fazemos.
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