
 

Caros Pais e Encarregados de Educação, 
 
A APEM – Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas dos Marrazes é a Associação de Pais que representa a Escola Básica nº 1 
de Marrazes, a Escola Básica nº 2 de Marrazes, o Jardim de Infância de Marrazes e o Jardim de Infância da Quinta do Amparo. 
 
Existimos há 5 anos e juntamente com a Direção das escolas temos dinamizado algumas obras de melhoria e participado em várias atividades em 
conjunto com a mesma para que este espaço onde os nossos filhos/educandos passam a maior parte do seu tempo diário, seja para eles um 
espaço agradável. Realizámos igualmente uma parceria para que os nossos filhos/educandos possam ter ATL. 
 
Para continuarmos a nossa missão precisamos de novos sócios ou que os sócios, já existentes renovem as suas quotas. Para tal, remetemos em 
anexo a ficha de inscrição/renovação destacável que os vossos filhos/educandos poderão entregar ao Professor Titular, juntamente com o valor 
da quota anual de €5,00 (cinco euros).  
 
Em alternativa, podem preencher a ficha online na nossa página do Facebook e instagram:  
           https://m.facebook.com/APEMarrazes/                https://instagram.com/apem.marrazes?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 
Link Ficha Inscrição/ Renovação: https://docs.google.com/forms/d/1Zb_TOzwEM_UBNhDe3QAv3NDy2rKtqqxXATMglfBGxVk/edit 
 
Podem enviar o valor da quota por transferência bancária (IBAN: PT50 0010 0000 56831130001 61) identificando claramente o vosso nome e o 
nome do(s) vosso(s) filho(s)/educando(s), ou entregá-lo a um dos representantes da APEM. Tenham 1 ou mais filhos, pagam apenas 1 quota 
anual, uma vez que o associado é o Pai/Mãe ou Encarregado de Educação. 
 
 
Anexamos no verso desta folha a oferta de ATL com quem a APEM realizou a parceria no sentido de terem uma oferta educativa e lúdica para os 
tempos livres do(s) vosso(s) filho(s)/educando(s): a Academia Ensino Positivo. 
 
A Associação de Pais precisa também de novos elementos para a integrarem pois houve alunos que saíram da Escola e temos que substituir estes 
Pais/Encarregados de Educação nos nossos corpos sociais. Se quiserem fazer parte de uma equipa dinâmica e divertida, assinalem a casa 

“Pretendo fazer parte da APEM e aguardo um contacto” na ficha de inscrição/renovação e entraremos em contacto assim que possível. ☺ 
 
A Assembleia Geral Ordinária, irá realizar-se através da plataforma Zoom, no dia 07 de Outubro pelas 21h00, com a seguinte ordem de 
Trabalhos; 

● Aprovação do relatório de contas do ano letivo 2021/2022; 
● Eleição dos novos órgãos sociais ano lectivo 2022/2023; 
● Outros assuntos. 

 
Os dados de acesso desta reunião serão afixados na folha da convocatória que será anexada à entrada dos estabelecimentos escolares, em 
tempo útil e partilhado nas nossas páginas de facebook e instagram.  
 
A sessão está aberta a todos os pais, no entanto apenas os que são sócios, com as quotas regularizadas, poderão participar na votação dos 
pontos de ordem de trabalho. 
 
Se nos quiserem contactar para qualquer esclarecimento ou dúvida podem fazê-lo para geral.apem@gmail.com. 
 
Contamos com a participação de todos!  
 
A Presidente da APEM, 
Andreia Carvalho 
---------------------------------------------------------A DESTACAR E ENTREGAR À(AO) PROFESSOR(A) TITULAR----- --------------------------------------------------------- 
 

 
                                                                              Inscrição Sócio                 Renovação Sócio              n.º: _____-__/_ 
                                                                                   Pretendo fazer parte da APEM e aguardo um contacto 
Nome (Pai, Mãe, Enc. Educação): ____________________________________________________________________ 
NIF: ________________ Profissão (facultativo): ____________________________  Telemóvel: __________________ 
E-mail (legível, p.f.): ________________________________________________________@_________________.____ 
Morada (para correspondência): _______________________________________________ n.º ____ Andar ____.º___ 
Localidade: _________________________________________ Cód. Postal: ______-____, _______________________ 
Aluno/a: ___________________________________________________________________, Ano: ______.º 
Ano Letivo: __/__    Data: ___/___/20__.                                              
                                                                                                                          O Pai, Mãe ou Encarregado de Educação 
Valor da quota:                      ____,___ €                                                     _________________________________ 
Outro valor (opcional)          ____,___ € 
 
IBAN:  PT50 0010 0000 56831130001 61 
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