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É a forma organizada e institucional – personalidade jurídica de direito associativo – 
legalmente prevista de os Encarregados de Educação fazerem ouvir a sua voz e 
participarem no processo educativo. A Associação de Pais goza de autonomia na 
elaboração e aprovação dos respetivos estatutos e demais normas internas, na eleição 
dos seus corpos sociais, na gestão e administração do seu património próprio, na 
elaboração de planos de atividade e na efetiva prossecução dos seus fins.

O que é uma Associação de Pais?
 

Defender e promover os interesses dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e 
ensino dos seus educandos que sejam alunos da educação pré-escolar ou do ensino básico. 
Desenvolver ações em conjunto com professores e direcção da escola, de forma a promover a 
formação de encarregados de educação e de crianças. 
Promover atividades de apoio à família e a sua participação na vida escolar. 
Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo de forma a aumentar o sucesso 
escolar dos alunos, devendo essa colaboração ser recíproca e revestir-se de múltiplas formas.
 

Quais os objetivos de uma Associação de Pais?

Porque em conjunto se podem coordenar e dinamizar todas as ações no âmbito da educação 
na escola. Porque só assim poderemos intervir nos diferentes órgãos de representação e de 
consulta, a nível local através da Associação, a nível regional e concelhio através da Federação, 
a nível nacional através da Confederação Nacional CONFAP  e como parceiros diretos da 
Câmara Municipal de Odivelas e do Agrupamento de Escolas da Pontinha.
 

Associação de Pais porquê?

O valor das quotas é a principal fonte de receitas de uma Associação de Pais, cujo valor reverte - na sua 
totalidade - para melhorias/ projectos de benefício para TODOS os alunos da Escola, como são exemplos 
a substituição do chão de todas as salas e do ginásio ou a colocação de ar condicionado na biblioteca. 
O relatório de contas é apresentado anualmente, em Assembleia Geral prevista nos Estatutos da AP. 

São 12 euros de quota anual por Encarregado de Educação. Esta quota permite a inscrição dos 
educandos nas atividades de Apoio à Família (a frequência no ATL só é possível com o pagamento 
desta quota anual) e permite aos Encarregado de Educação participar ativamente em todas as 
iniciativas da AP. Ainda assim, todos os contributos são bem-vindos - seja de pais, avós, tios ou de 
qualquer pessoa que queira ajudar a construir uma escola melhor!

Para que servem as Quotas?

Porque a educação é para todos 
e deve ter a participação de todos… 

PARTICIPEM!


