
Associação de Pais e Amigos da Escola de Soutelo

TORNE-SE SÓCIO!

Caros Encarregados de Educação:

A Associação de Pais pretende ter uma participação ativa na
comunidade escolar, pois acredita que o sucesso das nossas
crianças também depende do nosso envolvimento na vida da
escola. Convidámo-lo, por isso, a ser SÓCIO desta Associação e a
participar nas nossas atividades. Esta é a melhor forma de
estarmos mais próximos dos nossos filhos e de termos uma
palavra a dizer.
É muito importante a vossa colaboração.

PRETENDO SER SÓCIO  SIM NÃO Sócio nº ____________

Autorizo divulgação de imagens do meu educando em atividades promovidas pela APAES  SIM            NÃO

IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO

NOME ____________________________________________________________________________________

NIF ___________ _____________ TELEMÓVEL _______________________

Email: ____________________________________________________________________________________

MORADA _________________________________________________________________________________

LOCALIDADE ___________ ________ CÓDIGO POSTAL ___________  ________ DISTRITO _______________

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

NOME ___________________________________________________________________________________

ANO ___________ _ TURMA __________________                         NIF ALUNO __________________________

NOME ___________________________________________________________________________________

ANO ___________ _ TURMA __________________                         NIF ALUNO __________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO

geral@apaesoutelo.pt http://www.apaesoutelo.pt/ https://www.facebook.com/SouteloAPAES

A APAES reúne na primeira 4ª feira de cada mês, na escola, pelas 21h00

QUOTA ANUAL 2021/22
1 FILHO 2 FILHOS PROLONGAMENTO*

10,00 € 15,00 € 10,00 € 

Atividades
- FESTA DE NATAL

- HALLOWEEN

- EXTRACURRICULARES

- PROLONGAMENTO

- EQUIPAMENTO

- CANTAR OS REIS

- DIA DA FAMÍLIA

- DIA DA CRIANÇA

- MAGUSTO

- ARRAIAL MINHOTO

* A Quota do Prolongamento deve ser paga até ao dia 8 de cada mês, apenas para os alunos do 1º ciclo que o frequentem.

** Declaro que consinto que os nossos dados pessoais sejam recolhidos e tratados pela APAES. Podendo o sócio a qualquer 
momento alterar, corrigir ou eliminar os dados agora cedidos, com um pedido por escrito para o email da APAES. 

* Deverá entregar a ficha preenchida e assinada quer queira ou não ser sócio, ao Professor Titular da turma do seu educando 
até dia 30 setembro de 2021 

DATA _____ /_____ /_____                **Enc. Educação  ____________________


