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“Ser pai e ser mãe  é aceitar 
        com amor e responsabilidade 

            a mais bela missão que existe.     
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SARDOAL

eusouencarregadodeeducacao@apeeaes.pt

www.apeeaes.pt

facebook/APEEASardoal

+351 965 780 130

Sede do Agrupamento de Escolas de Sardoal.
Tapada da Torres 2230 - 162 Sardoal.
Caixa de Correspondência/Sugestões da APEEAES.

Atendimento Telefónico:
Todas as segundas-feiras das 9h30 às 12h30*
*Exceto em casos em que o contacto não possa ser feito por 
outros meios: endereço electrónico ou via presencial.

A APEEAES é um espaço de participação, voluntário, 
que pretende desa�ar todos os pais e encarregados de 
educação a envolverem-se nas atividades dos �lhos, com 
o objetivo de lhes transmitir sentido cívico e de colaboração 
nas comunidades e grupos em que estão integrados.

Todos juntos, pretendemos contribuir para uma melhoria
signi�cativa da qualidade e condições de vida dos alunos 
e de toda a comunidade escolar.

Todos juntos, e com o apoio de pais e encarregados de 
educação representamos, dentro e fora da escola, o 
superior interesse dos alunos.

É por isso nosso dever Sugerir, Organizar e Colaborar 
nas atividades curriculares, lúdicas, desportivas e outras 
que visem promover o bem estar físico e intelectual dos 
nossos �lhos e educandos.

Porque há sempre melhorias a fazer, em todos e em 
cada um de nós, contamos com o vosso apoio!

Integração.
Segurança.
Alimentação.
Saúde.
Amizade.
Férias e
Atividades.

A APEEAS representa todos os  Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de Sardoal em 
diversos órgãos importantes : 

E para que o possamos fazer da forma mais correta e 
assertiva reforçamos a necessidade da participação de 
todos, através do contacto com a APEEAES.

CONTACTOS ÚTEIS
Sede do Agrupamento de Escolas de Sardoal 
Câmara Municipal de Sardoal
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

241 850 110
241 850 000
926 513 181

Decisões.
Objetivos.

Resultados.
Comportamentos.

Responsabilidades.

CONSELHO 
GERAL 

EDUCAÇÃO

CONSELHO 
MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

COMISSÃO DE 
PROTECÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS

CENTRO 
LOCAL DE 

AÇÃO SOCIAL

Poderá conhecer a APEEAES, Missão, Membros, Estatutos, 
Funcionamento, Plano de Atividades, Agendamento de 
Reuniões, Contactos e outras informações relevantes da 
APEEAES em www.apeeaes.pt ou através de contacto 
com os membros da Associação.


