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APEE QUINTA DA CONDESSA 
Rua Palmira Bastos – Bairro da Condessa, Pontinha  

 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Condessa tem mais de 

uma década de existência e orgulha-se do percurso feito até aqui, com provas dadas da 

sua utilidade, colaboração e fonte de desenvolvimento da escola, em proveito dos seus 

alunos e de toda a comunidade educativa.  

Num trabalho de equipa entre todas as entidades envolvidas, com forte empenho e 

coordenação entre CMO, Agrupamento, Escola, Associação de Pais – Verbos Inúmeros, 

temos conseguido fazer da nossa Escola um exemplo positivo, com iniciativas 

diferenciadoras seja nas atividades de AAAF/CAF, na promoção de encontros que 

aproximem os pais da Escola, assim como na contribuição ativa e monetária em projetos/ 

intervenções que visam a melhoria das condições da Escola, com impacto no dia-a-dia dos 

seus alunos – nossos filhos, como são exemplos a substituição do chão das salas de aulas, 

sistema de ar condicionado na biblioteca, oferta do frigorífico de apoio, Prémio Um por 

Todos, entre outros. 

Este trabalho nem sempre é fácil, seja pela falta de meios, seja pelas limitações inerentes 

ao funcionamento de uma Escola Pública, mas tem sido feito um esforço para que os 

recursos disponíveis sejam aplicados de forma racional, planeada e em proveito de todos 

os alunos, em linha com o plano partilhada na última Assembleia Geral e disponível no site 

na Associação de Pais. O contributo, seja através do pagamento da quota anual (12€), seja 

na presença nas Assembleias Gerais, seja nas iniciativas promovidas pela Escola/ AP-

Verbos Inúmeros é muito importante!  

Sensibilizamos por isso todos os pais/ encarregados de educação para a colaboração, 

direta ou indireta, com a Associação de Pais que a todos representa. Partilhamos a Ficha 

de Sócio renovada que pedimos que nos seja remetida, por todos os Pais/Encarregados de 

Educação, por e-mail ou entregue em mão (sujeito a marcação prévia de dia/hora).  

Nota: Caso pretenda confirmar a sua situação de Associado, com pagamento de quota regularizado referente 

ao ano letivo 2017/2018, por favor entre em contacto com a Associação de Pais, através do e-mail: 

assocpais@gmail.com  
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