
Carta de Apresentação 
Convite pais/encarregados de educação a serem 
membros da Associação de Pais das Escolas do 
Bonfim – EB1 Fernão Magalhães/EB1 Florinhas 

O que é a APEB? 
A Associação de Pais das Escolas do Bonfim – EB1 
Fernão Magalhães/EB1 Florinhas (APEB) é o elo de 
ligação entre os pais/encarregados de educação 
e a escola. É através dela que podemos participar 
ativamente no enriquecimento da experiência 
educativa dos nossos filhos e filhas.

Quais são os seus objetivos? 
O nosso objetivo primordial é proporcionar 
atividades para TODOS os meninos e meninas da 
escola. Também, comparticipar nas visitas de 
estudo, atividades culturais, desportivas e ainda, 
caso necessário, ajudar na aquisição de material 
escolar.

Como se financia a APEB? 
A APEB tem duas únicas fontes de financiamento:
� As quotas anuais dos associados (este ano a 
quota é de 10€. No caso de ter mais do que 1 filho 
na escola, será mais 5€ por cada criança, por ex: 
dois filhos corresponde a 15€. Existirá sempre a 
possibilidade de pagamento fracionado). 
� Os rendimentos das atividades realizadas ao longo 
do ano (mercadinho de Natal, rifas, etc.).

Como posso ajudar? 
Há muitas formas de fazer parte deste projeto! 
� Pagamento da quota que já é de grande ajuda;
� Ser VOLUNTÁRIO da associação, basta preencher 
a ficha de voluntário e entregar juntamente com a 
ficha de inscrição de sócio ou entregar a um 
elemento da escola ao cuidado da APEB. Ao ser 
VOLUNTÁRIO, participa nas iniciativas do Plano 
Anual Previsional das Atividades da Associação.
� Colaborar sempre que possível, com as iniciativas 
que vão sendo lançadas e estar atento aos 
pedidos de ajuda solicitados, às vezes a sua simples 
presença pode fazer toda a diferença.

Como é feita a comunicação entre 
Pais/Encarregados de Educação?
A principal forma de comunicação será sempre por 
afixação na vitrine junto aos portões, no caso da 
EB1 Fernão Magalhães e no hall de entrada na EB1 
Florinhas.
Uma forma mais interactiva de comunicar é através 
de email, todas as comunicações ou solicitações 
serão enviadas também via email, dando a 
possibilidade de poderem ser esclarecidas 
diretamente quaisquer dúvidas que possam surgir.
É muito importante que deixe o seu email de forma 
a podermos todos comunicar com maior 
facilidade.

Como se processa o pagamento da quota?
O pagamento da quota é efetuado através da 
entrega do numerário juntamente com a ficha de 
inscrição à Professora/Educadora. 
Identificar sempre o nome da criança e da 
educadora/professora no pagamento.

Apelamos a todos os pais/encarregados de 
educação a inscrição na associação de pais 
com o intuito de podermos realizar as 
atividades a que nos propomos, assim juntos 
contribuiremos para uma escola melhor 
participando ativamente no enriquecimento 
de experiências educativas das nossas 
crianças.

Estamos à disposição para qualquer 
esclarecimento adicional

Por favor preencher a ficha anexa e entregar à educadora/professora respetiva a fim de 
podermos recolher os seus dados e melhor comunicarmos entre todos.  Muito obrigado!

Contacto
apeb.bonfim@gmail.com

Donativos
NIB: 0018 0008 0447 3608 0207 7


