
A ti que és pai\mãe tal como eu 

 

Com o início de um novo ano letivo…inicia-se um novo ciclo de expectativas, projetos, 

anseios e sonhos. Todos nós (professores, alunos, funcionários, pais e encarregados de educação) 

teremos um papel, uma missão fundamental na forma como irá decorrer este ano para os nossos 

jovens. A tranquilidade que lhe transmitirmos terá repercussões nos seus sucessos. A educação 

dos jovens é uma tarefa de toda a sociedade. É na família, primeiro, e na escola, depois, que reside 

a máxima responsabilidade pela educação dos jovens e pela sociedade do amanhã. Se queremos 

que a Escola cumpra a sua missão, também nós pais e encarregados de educação devemos 

cumprir com a nossa parte. Participar na vida escolar é um dever e um direito de todos nós. 

Construir ou corrigir trajetórias é um trabalho árduo e só com o apoio de todos tal será possível. Os 

pais e encarregados de educação deverão ser interventivos em sede própria e como tal os 

convidamos a serem associados e se possível a fazerem parte deste grupo de trabalho. 

Agradecemos que preencham com letra legível e que nos façam chegar ao PBX da nossa escola, 

através dos vossos educandos juntamente com o valor da respetiva quota que tem um mínimo 

anual de 10,00€ (dez euros). Poderá alternativamente realizar transferência bancária para o IBAN 

PT50 0033 0000 4549 4686 0550 5, enviar o comprovativo e a ficha de inscrição para o email 

associacaodepais@agevcarvalho.pt 

Por aquilo que acreditamos, todos somos poucos!  

A direção da APEEVCarvalho 

 
……………………………………………………………..………………………………………… 
 
Aluno(a)_____________________________________________ 
 

Ano____ Turma______ 

Aluno(a)_____________________________________________ 
 

Ano____ Turma______ 

Encarregado de educação________________________________________________ 

Telemóvel_______________ 
 

Email_____________________ 

Quota________
_ 

(Quota mínima de 10 euros)                Ano letivo 2020/2021   

 Gostava de colaborar nas atividades da APEEVCarvalho 

 
Consentimento para a utilização de dados pessoais 

Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela APEEVCarvalho, com a finalidade de manter, 

administrar e gerir a relação entre esta e os seus associados, bem como para me manter informado 

sobre as iniciativas e atividades da mesma e/ou recolher a minha opinião sobre tais iniciativas e 

atividades, utilizando, para tal, qualquer um dos contactos ou endereço de email acima facultados. 

A presente autorização manter-se-á em vigor enquanto se mantiver a minha qualidade de associado 

da APEEVCarvalho. 

Tenho conhecimento de que me assiste o direito de solicitar à APEEVCarvalho, por escrito, para o 

email (associacaodepais@agevcarvalho.pt), o acesso aos meus dados pessoais, à limitação ao 

respetivo tratamento, bem como a respetiva portabilidade, retificação ou eliminação. Comprometo-

me a manter atualizados todos os dados fornecidos, bem como a comunicar quaisquer alterações 

aos mesmos, enquanto mantiver a qualidade de associado. 

 

O Associado, ___________________________ 

 

 
 


