Associação de Pais e Amigos da Escola de Soutelo

VANTAGENS

Caros Pais e Encarregados de Educação,
Uma Associação de Pais e Encarregados de Educação só faz
sentido com a presença de todos, por isso, apelamos que se
juntem a nós, fazendo-se associado, para termos uma
associação mais forte e ativa em prol do desenvolvimento
integral dos nossos filhos e educandos.
Usufrua da nossas parcerias, seja proativo na educação e na
escola do seu filho/a.

SER SÓCIO!
QUOTA ANUAL

1 FILHO

2 FILHOS

PROLONGAMENTO*

10,00 €

15,00 €

10,00 €

apaes.soutelo@gmail.com

http://www.apaesoutelo.pt/

- 35% - FamaÓptica
- 20% - Piscinas
- 35% - Hapy Code
- 35% - London Institute

Atividades
- FESTA DE NATAL
- HALLOWEEN
- EXTRACURRICULARES
- EQUIPAMENTOS
- CANTAR OS REIS
- DIA DA CRIANÇA
- MAGUSTO
- ARRAIAL MINHOTO
- PASSEIOS

https://www.facebook.com/SouteloAPAES

A APAES reúne na primeira 4ª feira de cada mês, na escola, pelas 21h00 - Participe!
VANTAGENS: Mais informações em http://www.apaesoutelo.pt/

✂------------------------------------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO
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 __________________
DATA _____ /_____ /_____

NIF ALUNO __________________________
*Enc. Educação ____________________

* 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 2022

