Caros Pais e Encarregados de Educação
A APEETM é constituída por pais e encarregados de educação com
educandos que vão desde o ensino pré-primário ao ensino secundário,
aliás, foi intenção deste grupo juntar elementos que tivessem várias
experiências de ensino e que abrangessem todos os sectores da nossa
escola.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação já existe neste concelho
há mais de 20 anos tem como principal função ajudar e apoiar os pais na
vida académica dos seus filhos, contando para isso com o empenho e
dedicação de todos.
Nem poderia ser de outra forma!
Fazer parte de uma Associação de Pais implica alguns esforços, implica
tempo e disponibilidade, mas também implica fazer parte de um projeto
de aprendizagem constante, significa estar presente na vida escolar dos
nossos filhos e também na comunidade envolvente do nosso concelho.
Esta Associação tem um carácter de natureza social, de ouvinte e de
interventivo quando for necessário.
A APEETM tem ainda como finalidade ser um parceiro social dentro das
instituições do concelho, bem como das autoridades de modo a facilitar o
exercício do direito dos pais e encarregados de educação.
Assim, apelamos uma vez mais à participação dos pais e encarregados de
educação nas Assembleias e na vida escolar dos seus educandos através
da Associação de Pais, por escrito, por e-mail (apeetm@sapo.pt) ou
pessoalmente durante as nossas reuniões que ocorrem na primeira quarta
feira de cada mês na Escola Secundária Dr. Ramiro Salgado a partir das 18
horas.
Por último, resta-nos saudar todos os alunos, pais e encarregados de
educação em particular e, a escola em geral, e desejar-lhes os maiores
sucessos académicos e profissionais.
“A vida escolar do(s) seu(s) educando(s) deve ser acompanhada o mais possível. Compareça
e não deixe de dar o seu contributo, o(s) seu(s) educando(s)merece(m)”.
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