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Proposta de Inscrição de Sócio

Proposta de Inscrição de Sócio

Prezado Encarregado(a) de Educação

Prezado Encarregado(a) de Educação

A Associação de Pais, convida-o(a) a participar de forma activa na
comunidade educativa onde estamos inseridos. Assim, na Assembleia Geral,
terá possibilidade de eleger ou ser eleito(a) para os diversos órgãos sociais
desta Associação. A Associação está representada na Escola no seu
Conselho Geral e na Comissão Especializada do Conselho Pedagógico. Sendo
sócio poderá apoiar as iniciativas da Associação de Pais e da Escola.
Anexamos, pois, uma proposta de inscrição como sócio que não obriga ao
pagamento de qualquer quota.
A Direcção da Associação de Pais e EE
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Em caso de dúvida contacte a Associação de Pais

Em caso de dúvida contacte a Associação de Pais

Página internet www.agedeao.fersap.pt email: geral@agedeao.fersap.pt ou
através do receptáculo de correio próprio no pavilhão H da Escola
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------------------------------------------------------


------------------------------------------------------

Ficha de Inscrição de Sócio/actualização de dados – 2013/2014

Ficha de Inscrição de Sócio/actualização de dados – 2012/2013

(Agradecemos preenchimento em MAIÚSCULAS)

(Agradecemos preenchimento em MAIÚSCULAS)

Nome do(a) Aluno(a) _______________________________________________________________

Nome do(a) Aluno(a) _______________________________________________________________

Ano em que se matricula ____ (no ano anterior estava matriculado no ___º Ano, Turma ____ )

Ano em que se matricula ____ (no ano anterior estava matriculado no ___º Ano, Turma ____ )

Nome Encarregado de Educação ______________________________________________________

Nome Encarregado de Educação ______________________________________________________

Morada __________________________________________________________________________

Morada __________________________________________________________________________

________________________

________________________

Código Postal _______ - ___________________________________

Código Postal _______ - ___________________________________

Telefone(s) ________________________________ Telemóvel ______________________________

Telefone(s) ________________________________ Telemóvel ______________________________

Email ___________________________________________________________________________

Email ___________________________________________________________________________

Desejo ser sócio da Associação de Pais

Desejo ser sócio da Associação de Pais

Já sou sócio desta Associação, apenas actualizo os dados.

Já sou sócio desta Associação, apenas actualizo os dados.

Não pretendo ser sócio mas desejo receber informações por email

Não pretendo ser sócio mas desejo receber informações por email

Laranjeiro ____ / _____/ __________

Laranjeiro ____ / _____/ __________

Assinatura _______________________________________________________________________

Assinatura _______________________________________________________________________

