
VAI NASCER
UMA NOVA 
ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS

As eleições serão dia 19 de novembro pelas 18h45 na sala 4 da 
EB23 luis de camões. Contamos com todos!

QUAL O PAPEL DE UMA ASSOCIAÇÃO DE PAIS?

Somos pais, mães e encarregados de educação da Escola EB23 Luís de 
Camões. Decidimos juntar-nos e avançar com uma lista para concorrer à 
Direção da Associação de Pais devido à necessidade que sentimos em poder 
participar de forma mais activa e formal no meio escolar. 

Queremos uma escola mais participada, mais informada e transparente. 
Tentaremos promover acções de melhoria em vários domínios, sempre em 
articulação com a escola e as diversas instituições e parcerias do universo 
escolar. 

Temos uma página de facebook: facebook.com/paisluisdecamoes, onde 
vamos colocando informação de interesse geral para os encarregados 
de educação da escola e um mail para onde podem escrever se quiserem 
participar ou dar sugestões: paisluisdecamoes@gmail.com

No site: paisluisdecamoes.wordpress.com, podem encontrar a nossa 
proposta de estatutos e informações mais pormenorizadas sobre nós. 

Uma Associação de Pais deve ser um projeto dos pais e encarregados de educação dos 
alunos que frequentam a escola, servindo como interlocutor entre estes e os órgãos es-
colares. Isso passa por melhorar a vivência dos alunos no espaço escolar, colaborando 
na dinamização de projetos e defendendo sempre os superiores interesses das crianças.

Uma Associação de Pais deve lutar pelo respeito entre diversas opiniões e procura as-
segurar que a educação e ensino de quem frequenta a escola se processe segundo os 
princípios da Declaração dos Direitos da Criança.

Uma Associação de Pais não tem fins lucrativos, é de interesse público, educativo e cul-
tural e independente de qualquer ideologia política ou religiosa.



O QUE QUEREMOS?

A NOSSA LISTA

> QUEREMOS TRANSPARÊNCIA
Sentimos falta de mecanismos de comunicação com os pais e formas de partici-
pação. Criámos e manteremos o blogue “paisluisdecamoes.wordpress.com” e a 
página de facebook/paisluisdecamoes como formas permanentes de comunica-
ção, e iremos realizar reuniões, atividades, esclarecer, participar e apoiar os pais 
e alunos.

> QUEREMOS ABRIR O DIÁLOGO À COMUNIDADE EDUCATIVA
Queremos debater e participar das decisões sobre os temas importantes para 
todos. Consideramos que os pais e encarregados de educação precisam de ter 
espaços de participação próprios e abertos.

> QUALIDADE E ENVOLVIMENTO NO ESPAÇO ESCOLAR: 
Queremos que a escola reúna condições de assegurar uma experiência educa-
tiva mais completa e que os alunos possam usufruir do espaço escolar também 
fora do seu horário curricular podendo realizar trabalhos de grupo.

> PARCERIAS E ACORDOS
Já temos algumas parecrias acordadas que possam beneficiar os sócios, como 
livrarias, locais de prática desportiva, centros de estudo, etc.
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