
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Ano lectivo 2022/2023 

O acompanhamento do percurso escolar do/a seu/sua filho/a, educando/a é fundamental para o seu sucesso e pode 
ser feito através da sua participação direta e/ou da Associação de Pais.  

Fazer parte e estar informado/a sobre o que se passa na escola é por conseguinte um direito e um dever que não deve 
ser subvalorizado. A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Góis tem como 
objecto representar os direitos e deveres dos pais e encarregados de educação no que respeita à vida escolar, 
contribuindo para a identificação, análise e resolução dos respetivos problemas, no que concerne aos modelos de 
organização, funcionamento e desenvolvimento da mesma, bem como a participação nos órgãos da Escola, tal como 
definido na lei. 

Tornando-se associado vai contribuir na construção, não só de uma escola melhor, mas de um futuro que é de 
todos/todas, para todos/todas.Associe-se e participe ativamente na vida escolar do/a seu/sua filho/filha/educando. 

“Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido,  
mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe.”  

Clarice Lispector 

Por favor, devolva este folheto devidamente preenchido. 

Nome (Pai, Mãe, Encarregado/a de Educação): ________________________________________________________________ 

Contato telefónico(Ligação, sms,Whatsaap): _____________E-mail(para envio de informação): _________________________ 

Morada (para correspondência): _________________________________________________________________________ 

Localidade: __________________________Código postal: _________- ____________________________________ 

1º educando/a - Aluno/a: _____________________________________________________________, Ano: _______.º 

2º educando/a - Aluno/a: _____________________________________________________________, Ano: _______.º 

3º educando/a - Aluno/a: _____________________________________________________________, Ano: _______.º 

4º educando/a - Aluno/a: _____________________________________________________________, Ano: _______.º 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação! 

 

O/a Associado/a _____________________________________________________________ Data _____/_____/_____ 

Autorizo e tomo conhecimento que o tratamento dos meus Dados Pessoais pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de Góis tem como finalidade manter, administrar e gerir a relação entre esta e os 
seus/suas associados/as, bem como para me manter informado/a sobre as iniciativas e atividades da mesma e/ou recolher a 
minha opinião sobre tais iniciativas e atividades, utilizando, para tal, qualquer um dos contatos ou endereço de e-mail acima 
facultados. A presente autorização manter-se-á em vigor enquanto se mantiver a minha qualidade de associado da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Góis. 

Autorizo e tomo conhecimento: _________________________________________________ Data: _____/_____/_____ 


