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Estamos a organizar, em parceria com mais sete Associações de Pais, um
Encontro Regional subordinado ao tema:
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“Se o mundo está a mudar tanto, e tão depressa, porque é que a educação
não muda também?”1, qual é o papel da escola – hoje - e de que modo
responde aos desafios do futuro? Qual é o papel de pais e encarregados de
educação? Como podemos ser parceiros, colaborar a par com a escola, nessa
transformação?
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Estas são perguntas que serão respondidas durante o programa que
cuidadosamente foi preparado, e que terá lugar a partir das 10h00 do
próximo dia 22 de Abril, na Escola Básica Integrada do Carregado.
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Durante o dia teremos atividades e muitas surpresas para as crianças cujos
Pais pretendam assistir e participar no Programa. - Música com o DJ –
Fundação Benfica – Atividades com os Escoteiros – Alão Radical.
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Para quem quer almoçar no local, o custo da refeição é:
5,00€/pessoa adulto
4,00€/criança dos 11 aos 16 anos
3,00€/criança até 10 anos inclusive

Para quem quer almoçar no local, o custo da refeição é:
5,00€/pessoa adulto
4,00€/criança dos 11 aos 16 anos
3,00€/criança até 10 anos inclusive

Para quem quer almoçar no local, o custo da refeição é:
5,00€/pessoa adulto
4,00€/criança dos 11 aos 16 anos
3,00€/criança até 10 anos inclusive

Para
participar,
deverá
enviar
um
e-mail
para
3encontro2017apee@gmail.com com o nome, escola do(s) educando(s), se
virá acompanhado/a de crianças (quantas e com que idades), se pretende/m
almoçar connosco (quantos adultos e quantas crianças) ou entregar o
canhoto deste folheto à/ao professor titular de turma ou à/ao diretor de
turma.
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Compareçam, a vossa presença, além de apreciada, é muito importante para
nós!
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