
O ano letivo 2014/2015 será um ano de continuidade e reforço do trabalho 
realizado ao longo do ano letivo anterior, em diversas áreas, com o mesmo 
empenho. 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Alves 
Redol (APEEESAR) tem os seguintes objetivos:  

1. Assegurar a efetivação do direito e dever que assistem aos pais e 
encarregados de educação de escolherem e participarem na educação dos seus 
filhos e educandos;  
2. Incutir o interesse dos pais, encarregados de educação e alunos no processo 
social e educativo que se desenvolve na Escola;  
3. Propor, colaborar e estimular a realização não só de atividades educativas, 
socioculturais, e desportivas mas também na promoção de debates, colóquios, 
workshops (integrando os vários cursos profissionais presentes no Agrupamento 
– multimédia, informática, fotografia e desporto) e outras atividades afins sobre 
várias temáticas de interesse para o Universo Escolar;  
4. Procurar fortalecer a solidariedade e a amizade entre os membros da direção 
escolar, professores, funcionários, alunos, pais e encarregados de educação;  
5. Contribuir para a resolução dos problemas relacionados com a ESAR 
especialmente no que diz respeito à Disciplina, à Educação, à Segurança e ao 
Civismo;  
6. Estabelecer ligações e colaborar com as associações congéneres, tendo como 
objetivo a melhoria, a diversos níveis, no âmbito da ESAR;   
7. Atuar junto dos conselhos escolares e demais entidades oficiais ou privadas 
sempre que os problemas da Escola assim o exijam e participar nos órgãos de 
gestão escolar, no âmbito da legislação em vigor. 
8. Reunir com a Associação de Estudantes periodicamente, para recolher 
informação sobre os problemas mais prementes com que se debatem, 
fomentando assim a colaboração entre as duas associações e em conjunto 
unirem-se forças para a resolução dos mesmos. 
 

Para qualquer questão relativas ao seu educando ou outra situação do âmbito 
escolar, deve contactar-nos através do nosso endereço: 

associação.pais.esar@gmail.com 
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