ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS

Jardins de Infância,
Escolas Básicas do 1º Ciclo,
Escola E.B- 2,3/s de José Relvas
de Alpiarça

Relatório de Atividades do Ano Letivo 2011/2012

No decorrer deste ano letivo, a nossa Associação deu continuidade às atividades
iniciadas no ano transato e desenvolveu novas iniciativas, conforme estava previsto no
nosso Plano Anual de Atividades. A ideia central deste conjunto de iniciativas foi o de
proporcionar, a curto e a médio prazo, o convívio entre todos os intervenientes, uma
melhor capacidade organizativa, visibilidade e reforço do nosso papel como Associação
de Pais, de modo que possamos cumprir cabalmente o nosso principal desígnio:
defender e promover os interesses dos nossos educandos, em estreita colaboração
com a restante comunidade educativa.
Ao longo do passado ano letivo dinamizamos e participamos em cerca de sessenta e
sete reuniões, com os agentes educativos e com diversas entidades públicas e privadas
do nosso concelho.
Prestamos apoio financeiro a seis visitas de estudo, ao desfile de carnaval, à Biblioteca
Escolar da EB 2,3/S José Relvas, ao habitual Arraial e à festa do Pré-Escolar realizadas
para comemorar o encerramento das atividades letivas e ao Dia do Diploma. Estes
apoios perfizeram o valor de 1059 €.
Apesar da dificuldades inerentes ao contexto económico do país cumprimos, na
generalidade, os objetivos constantes no nosso Plano de Atividades. As iniciativas
decorreram de modo muito satisfatório, como se poderá constatar no presente
relatório. Para isso muito contribuiu, uma vez mais, o empenho de todos os membros
da Associação de Pais, comunidade educativa, entidades públicas e privadas e, a nível
individual, pais e amigos da Associação que se disponibilizaram para as mais variadas
tarefas.
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Cronologicamente:

» Visita às escolas do concelho
Dias 11 e 12 de Outubro

Como forma de nos inteirarmos das condições do espaço físico e do funcionamento
dos serviços que a elas estão associados, no inicio deste ano letivo fizemos uma visita a
todas as escolas e jardins de infância do nosso concelho. Acompanharam-nos nesta
visita um representante do Município e da Direção do Agrupamento de Escolas José
Relvas.
Auscultamos as necessidades dos professores e funcionários, tendo constatado que as
obras efectuadas no período de férias de verão deram um novo alento aos espaços
escolares mais antigos, apresentando-se na generalidade em excelentes condições
para acolher mais um ano lectivo. Exceção feita à escola sede do Agrupamento, que
necessita de obras profundas e urgentes. Em sentido contrário, encontramos o recém
inaugurado Centro EscolarDr. Abel Avelino que tem excelentes condições de
funcionamento. Na generalidade, registamos o que se encontrava menos bem, à
semelhança dos responsáveis que nos acompanharam, de modo a serem tomadas as
medidas correctivas adequadas.

» “Conversas com Pais” – Como apoiar os nossos filhos nos estudos?
Dia 4 de Novembro, em Alpiarça e dia 11 de Novembro, no Frade de Baixo.
Conforme sugestão feita pela nossa Associação no
final do ano letivo transacto, o Agrupamento de
Escolas de José Relvas promoveu uma sessão do
projeto de educação parental “Conversas com Pais”,
destinada a pais e a encarregados de educação
sobre o tema “Como ajudar os seus filhos a
estudar?”.
Os pais e encarregados de educação tiveram a
oportunidade de refletir à cerca dos caminhos para
o sucesso, através dos diversos workshops que se
realizaram em simultâneo, para os diversos níveis de
ensino, e que tinham como objectivo explicar
rotinas e métodos de estudos que poderão ajudar os
nossos filhos a melhorem o desempenho na escola.
2

Participaram cerca de 85 pais e encarregados de educação, que consideraram
excelente esta iniciativa. Agradecemos à equipa coordenadora do projeto e a todos os
professores que colaboraram na sua dinamização.

» Caminha de S. Martinho
Dia 13 de Novembro

Cerca de 50 pessoas participaram na Caminhada de S. Martinho que completou o ciclo
do primeiro programa "Conta Kms"organizada pela Câmara Municipal e Associação de
Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento José Relvas.
Este programa, lançado este ano pela primeira vez, pretende sensibilizar todos para a
importância da actividade fisica regular, moderada e ao alcance de todos para o qual a
Câmara Municipal contou sempre com colaboração das associações do concelho.
Desta vez a Escola abriu as portas à comunidade para receber crianças, pais,
encarregados de educação, avós e familiares que se quiseram associar a esta
actividade.
In site CMA
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» Fórum “Educa Desporto”
Dia 19 de Novembro de 2011

A problemática do desporto na sociedade de hoje foi o ponto de partida para a Câmara
Municipal de Alpiarça se associar ao Agrupamento de Escolas de José Relvas e à
Associação de Pais e Encarregados de Educação como entidades parceiras e
interessadas em combater o sedentarismo que nos “bate à porta”.
O Presidente da Câmara, Mário Fernando Pereira, o presidente da Associação de Pais e
Encarregados de Educação, Rui Gaspar, a Educadora Ana Margarida Caetano e o
Professor Doutor Carlos Neto abordaram a expressão físico motora como um factor
catalisador para toda a vida.
“O corpo fez-se para libertar energia e não para estar parado” disse o Professor Carlos
Neto.
“Hoje as nossas crianças não têm espaço para brincar, para descobrir, para se
conhecer, para se sujar…” disse também esse mesmo professor que é o representante
português na Internacional Play Association.
Cerca de quatro dezenas de participantes, na sua maioria professores, educadores e
alguns pais, estiveram presentes no auditório da Biblioteca Municipal.
In site CMA

4

» II Grande Noite de Fados em Alpiarça, “Fado com Elas!”
Dia 26 de Novembro

Esta Grande Noite do Fado, realizou-se no dia 26 de Novembro, sobre o auspício do
reconhecimento do Fado como património imaterial da humanidade. O Fado, esta arte
única e bem portuguesa de cantar, com toda a sua beleza e encanto, foi o elemento
catalisador para o êxito desta 2ª edição da Grande Noite de Fados em Alpiarça. As
fadistas fizeram jus ao mote e, como prometido, tivemos uma excelente noite de
“Fado com Elas!”.
Queremos agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a
levar por diante esta iniciativa. Além do contributo generoso das fadistas, Casimira
Alves, Dora Maria e Joana Cota, contamos também com o apoio de diversas entidades
públicas e privadas: A Câmara Municipal de Alpiarça, o Agrupamento de Escolas José
Relvas, a Sociedade Filarmónica Alpiarcense, o Clube Desportivo “Os Águias”, Alves &
Paninho, reparação e comércio de automóvel, Sumol-Compal, Coopvinhal, Sociedade
Agrícola Gouxa e Atela, AgroAlpiarça, ao O Novo Chouriço e à PROVE.
Além dos objectivos artísticos, os cerca de 170 espectadores permitiu-nos alcançar, até
de certo modo ultrapassar, um outro objectivo: angariar verbas para que possamos
continuar a apoiar financeiramente as múltiplas iniciativas de professores e alunos do
Agrupamento de Escolas José Relvas.

» Processo de criação de sócios efectivos
Os nossos "novos" associados
Demos continuidade ao processo de criação
de sócios efetivos da nossa Associação de Pais.
Com o processo praticamente concluído,
contamos com 213 sócios efetivos no fina do
ano letivo.
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Regozijamo-nos com a disponibilidade destes Pais e Encarregados de Educação em
inscreverem-se como sócios efetivos nesta primeira fase, passo importante para
reforçarmos a nosso papel junto da comunidade educativa.
Além disso, tivemos também com o contributo de 110 Pais e Encarregados de
Educação, que apesar de não se efetivarem como sócios deram o contributo anual de
2,5 Euros.

» Conversas com Pais - "Porque Poupar é urgente?"
Dia 27 de Janeiro

No auditório da Biblioteca Municipal de Alpiarça, realizou-se mais uma Conversa com
Pais desta vez subordinada ao tema “Poupar é Urgente – saiba como”.
Esta sessão foi dinamizada pela DECO, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia, no
âmbito do projeto “Gerir € Poupar – Faça contas à vida”. Embora a presença dos pais e
encarregados tivesse ficado abaixo das nossas expectativas, apesar de esforço levado a
cabo na divulgação desta iniciativa, acabou por ser uma sessão muito esclarecedora.
Foram abordadas diversas técnicas que podem levar as famílias a minimizarem as
dificuldades financeiras no contexto atual de crise, dificuldades essas que estão na
origem dos mais variados problemas, sendo os encargos com a escolaridade dos filhos
um deles.
Agradecemos à equipa coordenadora do projeto e a todos os professores que
colaboraram na sua dinamização.
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» "Escola Electrão"
Fevereiro

O Agrupamento de Escolas José Relvas promove anualmente a recolha de velhos e
equipamentos elétricos e eletrónicos e ou em fim de vida através da ação "Escola
Electro". Esta iniciativa tem como principal objetivo sensibilizar e envolver professores,
alunos, funcionários, pais e comunidade em geral, no esforço global da reciclagem e
valorização dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Esta ação é
coordenada pela Direção do Agrupamento e em tido bastante sucesso junto da
comunidade alpiarcense, envolvendo diretamente os alunos que aproveitam para
promover junto das famílias os bons hábitos indispensáveis à preservação do
ambiente.
Além do especto pedagógico, encontramos também nos prémios obtidos com a
recolha destes REEE um importante contributo para a aquisição de novos
equipamentos ou para o apoio a iniciativas desenvolvidas em prol de toda comunidade
escolar.
Assim, e no âmbito da "Escola eletrão", a nossa Associação de Pais e Encarregados de
Educação recolheu junto do Instituto de informática IP, Centro Distrital de Segurança Social,
um conjunto significativo de computadores, monitores, impressoras para reciclagem e
entregou-os na sede do Agrupamento.

» Acompanhamento da visita do deputado António Filipe ao Agrupamento
Dia 28 de Fevereiro
No passado dia 28 de Fevereiro, a
Associação de Pais acompanhou a visita
do Dr. António Filipe, Deputado do PCP à
Escola EB2,3/S de José Relvas, tendo sido
recebidos pela Diretora do Agrupamento
de Escolas, pelo Presidente do Conselho
Geral e restantes elementos da direção.
A visita, solicitada pelo deputado,
centrou-se no contacto direto com a
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realidade do funcionamento da escola e na identificação de alguns problemas
estruturais dos edifícios transferidos do Ministério da Educação para a autarquia sem
que tivessem sido realizadas as devidas obras de fundo, nomeadamente a situação do
telheiro e da portaria, assim como com as recentes obras realizadas pelo Município de
recuperação do antigo ginásio e de adaptação ao funcionamento de salas de apoio a
crianças com necessidades educativas.
In website CMA, adaptado

» Participação no Fórum "Movimento Associativo de Alpiarça"
Dia 4 de Março
Com a organização de um
conjunto de Associações e
coletividades do concelho de
Alpiarça e apoio da Câmara
Municipal de Alpiarça, realizou-se
no passado dia 4 de Março, no
Clube Desportivo “Os Águias”, o
5º Fórum do Movimento
Associativo
de
Alpiarça.
Estiveram presentes cerca de
uma dezena de Associações e
Coletividades que, durante a
manhã, apresentaram o balanço do trabalho desenvolvido bem como as dificuldades a
ultrapassar e perspetivas de futuro.
O representante da nossa Associação teve oportunidade de elencar o conjunto de
atividades desenvolvidas e a relação que tem desenvolvido com os seus principais
parceiros, enunciando as principais dificuldades sentidas na sua atividade regular.
In website CMA, adaptado
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» Conversas com Pais - "Comportamentos: regras e limites"
Dia 16 de março
O Agrupamento de Escolas de
José Relvas promoveu mais
uma sessão do projeto de
educação parental "Conversas
com Pais”, subordinada ao
tema "Comportamento: regras
e limites", destinada a pais e
encarregados de educação.
Assim, numa sessão muito
participada, optou-se por
envolver os pais num debate
de ideias, todas elas muito
válidas e que enriqueceram quem lá esteve.
Depois do debate, sistematizaram-se algumas ideias e princípios que são pedras
basilares na educação de qualquer jovem. Um provérbio africano diz que "é precisa
uma aldeia inteira para educar uma criança". Estamos nessa linha e, por isso, achamos
que só Alpiarça inteira e unida proporcionará aos seus jovens uma educação a condizer
com aquilo que eles merecem.
Continuar a apostar nos jovens é apostar no futuro de Alpiarça.
Uma vez mais, agradecemos à equipa coordenadora do projeto e a todos os
professores que colaboraram na sua dinamização.
In website do Agrupamento, adaptado

» Participação na equipa de autoavaliação do Agrupamento
A nossa Associação tem participou ativamente no processo de
autoavalição que decorreu no Agrupamento de Escolas José
Relvas desde o início ano letivo.
Participou em diversas reuniões ao longo do ano, que
culminaram com a apresentação do relatório final do processo
de Autoavaliação do Agrupamento e do Plano de Melhoria.
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Esta autoavaliação teve como objectivo diagnosticar com todo o rigor a dinâmica do
Agrupamento para, todos juntos, podermos melhorar o que estiver menos bem e
otimizar aquilo que já estivermos a fazer bem.
É de destacar o muito bom resultado obtido pelo Agrupamento nos diversos
parametros sujeitros a avaliação e da elevada participação dos Pais e Encarregados de
Educação nos inquéritos levados a cabo, cerca de 84%.

» Participação na apresentação e nos paineis da Inspeção Externa da IGE
Dia 11 de abril

A nossa Associação de Pais esteve
presente na cerimónia de apresentação
do Agrupamento à equipa da IGE, onde a
Sr.ª Diretora teve oportunidade de
mostrar aos presentes, todas as valências
e atividades desenvolvidas pelas nossas
Escolas. Além disso, a nossa Associação
de Pais participou em três painéis dos
doze painéis existentes: do Conselho
Geral, da equipa de Autoavaliação e o da
Associação dos Pais e Encarregados de Educação e Representantes dos Pais de grupos
e de turma.
Todos eles, na nossa perspetiva, correram de forma muito satisfatória. Os
esclarecimentos solicitados aos elementos da nossa Associação foram prontamente
facultados, inclusive alguma documentação entregue à posteriori. No painel
Associação dos Pais e Encarregados de Educação e Representantes dos Pais de grupos
e de turma, foram elencadas as atividades levadas a cabo pela Associação,
desenvolvidas em parceria/colaboração com a restante comunidade educativa, em
especial com a Direção do Agrupamento. No final, foi debatida com a equipa da IGE a
forma de constituição de turmas neste Agrupamento no 3º Ciclo e Secundário,
mostrando-se a mesma, de forma perentória, favorável à adoção do modelo
heterogéneo. Foram dados vários exemplos, pela equipa da IGE, dos riscos e das
desvantagens decorrentes da adoção das chamadas turmas de nível, modelo muito
semelhante ao atualmente em vigor neste Agrupamento.
No final do mês de Maio, já muito fora do prazo indicado pela equipa da IGE, foi
entregue o Relatório resultante desta avaliação externa. O mesmo continha um erro
crasso que envolvia a nossa Associação, em que atribuía a génese e a gestão do
Conselho Consultivo à Direção do Agrupamento. Posteriormente foi reenviado uma
nova versão corrigida, em parte.
Cabemos felicitar toda a comunidade educativa pelos bons resultados obtidos nesta
Avaliação Externa, especialmente a Direção e a Sr.ª Diretora, Dr.ª Isabel Coelho, pelo
muito bom resultado obtido no domínio “Liderança e Gestão”. Nesta nossa apreciação
há que considerar os novos critérios de avaliação, na generalidade, muito exigentes.
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É de realçar também o reconhecimento pela parte da equipa da IGE dos projetos
levados a cabo pelo Gabinete de Apoio ao Aluno (Projeto de Mentoria, Conversas com
Pais, etc.) e o trabalho desenvolvido pela Biblioteca Escolar (BE/CRE), além de todos os
outros projetos que este Agrupamento promove.
Em jeito de reflexão, dadas as profundas alterações que se estão a operar na
organização da escola pública, em que o Ministério da Educação procura diminuir de
forma significativa o corpo docente, corre-se o risco que algumas destas excelentes
iniciativas não serem exequíveis a breve prazo. Lembramos que muitas delas são feitas
em horário extra curricular e de forma voluntária. Resta-nos poder continuar a contar
com a dedicação e empenho dos professores deste Agrupamento. É importante
manter esta dinâmica nas nossas escolas, criando oportunidades de enriquecimento
curricular, de partilha de conhecimentos e afetos entre toda a comunidade educativa
e, em última instancia, entre toda a comunidade alpiarcense.

» I Ciclo Paper "Descobrindo Alpiarça”
Dia 6 de maio

Esta iniciativa conjunta da Associação de Pais e do Gabinete de Desporto da Câmara
Municipal superou as nossas melhores expectativas. Não foram tantos como
ambicionávamos, é verdade, quarenta e poucos entre pais, filhos, professores e
amigos, mas todos cá com uma genica e entusiasmo em participar que só visto! Dos 5
aos 87, todos tiveram pedalada para este desafio.
O primeiro indício foi dado no levantar dos materiais para o passeio: só tem 5 anos e
vai fazer o percurso dos “grandes”? Olha que são quase 10 Km a pedalar, com algumas
surpresas. Resposta: vai sim, não há problema!
E o desafio para estes pequenos heróis estava traçado. E chegaram todos ao fim, pois
claro!
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Pais, filhos, professores e amigos rapidamente se entrosaram no verdadeiro espírito da
prova: um passeio cultural/desportivo, onde o convívio e partilha entre os
participantes seria o mote principal. Visitaram monumentos, espaços naturais,
edifícios que fazem parte do património edificado alpiarcense, afinal os mesmos com
que nos cruzamos diariamente, mas agora sobre outro olhar, assim obrigava as 46
perguntas da “Carta de Prova”: Qual o nome deste monumento? Quantas crias tem a
porca? Quantos claraboias estão a ver? Qual era o nome deste largo no passado?...
Queremos agradecer, uma vez mais, a todos aqueles que a tornaram possível o pleno
sucesso desta iniciativa.

» Participação do Arraial de encerramento das atividades letivas
Dia 15 de junho

Como vem sendo habitual, a convite da organização do Arraial, a nossa Associação
colabora na organização deste importante evento, onde toda a comunidade educativa
festeja o encerramento de mais um ano lectivo. Alunos e professores mostram os seus
dotes artísticos e desportivos, tendo como resultado a realização de uma bonita festa
aberta a toda comunidade alpiarcense.
Além do apoio monetário, procuramos angriar juntos dos pais e encarregados de
educação bolos para venda.
E o Arraial foi um êxito, parabéns a todos que o tornaram possível!
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» Em jeito de conclusão
À semelhança do ano transato, na generalidade, este ano letivo decorreu de forma
positiva para os mais diretamente envolvidos no processo educativo: encarregados de
educação, alunos, professores e funcionários, apesar das profundas mudanças
ocorridas na Escola Pública e no contexto sócio-económico do país.
Focando-nos na Escola, parece-nos que da parte do Governo existe uma visão
economicista e autoritária, refletida na Reforma Curricular e no novo Estatuto do
Aluno, que poderá, a pouco e pouco, esvaziar a Escola Pública, criando profundas
desigualdades no acesso a um ensino de qualidade, deixando de fora os mais
desfavorecidos. Depois, a somar a tudo isto, vem o contexto de profunda crise em que
o nosso país está mergulhado. A generalidade das famílias está a sentir dificuldades a
todos os níveis, nomeadamente em fazer face às despesas com a educação dos seus
filhos.
Por tudo isto é com alguma expetativa que encaramos o desenrolar deste e dos
próximos anos letivos. Da nossa parte tudo faremos para que a nossa presença
continue atuante, construtiva e mobilizadora.
Resta-nos agradecer a todos que colaboraram connosco, e que de uma forma ou de
outra contribuíram para o sucesso escolar, pessoal e profissional dos nossos filhos:
Direção do Agrupamento, Gabinete de Apoio ao Aluno, professores e funcionários,
Câmara Municipal de Alpiarça, Junta de Freguesia de Alpiarça, entidades públicas e
privadas e, muito especialmente, os pais e encarregados de educação que mais
diretamente se envolveram as nossas iniciativas.

A todos, o nosso muito obrigado!

» Súmula da nossa agenda até ao final do ano letivo
19-07-2012 - Participação no Conselho Geral
11-07-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
07-07-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
15-06-2012 - Participação no Arraial para comemorar ao encerramento do ano
letivo
12-06-2012 - Reunião Ordinária da Associação
13-06-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
17-05-2012 - Reunião do Conselho Consultivo
16-05-2012 - Participação no Conselho Municipal de Educação
14-05-2012 - Reunião Ordinária da Associação
06-05-2012 - I Ciclo Paper "Descobrindo Alpiarça"
02-05-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
04-04-2012 - Reunião Extraordinária da Associação - Preparação Ciclo Paper
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16-04-2012 - Reunião Ordinária da Associação
11-04-2012 - Participação nos diversos painéis da Avaliação Externa ao
Agrupamento
16-03-2012 - Conversas com Pais - "Comportamentos: regras e limites"
13-02-2012 - Reunião Ordinária da Associação
09-03-2012 - Participação no Conselho Geral Extraordinário
07-03-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
05-03-2012 - Reunião da Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento
04-03-2012 - Participação no Fórum "Movimento Associativo de Alpiarça"
02-03-2012 - Participação em reunião com a Direção do Agrupamento
28-02-2012 - Acompanhamento da visita do deputado António Filipe ao
Agrupamento
28-02-2012 - Reunião com o Gabinete de Apoio ao Aluno e Câmara Municipal
16-02-2012 - Reunião do Conselho Consultivo
13-02-2012 - Reunião Ordinária da Associação
08-02-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
07-02-2012 - Participação na Reunião da CPCJ em modalidade alargada
27-01-2012 - Conversas com Pais - "Porque Poupar é urgente?"
26-01-2012 - Participação no Conselho Geral
17-01-2012 - Participação na Reunião da CPCJ em modalidade alargada
16-01-2012 - Reunião Ordinária da Associação
12-01-2012 - Reunião da equipa avaliação do Agrupamento
11-12-2012 - Participação no Conselho Pedagógico
10-01-2012 - Reunião com o Gabinete de Apoio ao Aluno
06-01-2012 - Reunião da equipa avaliação do Agrupamento - grupo restrito
05-01-2012 - Participação no Conselho Municipal de Educação
21-12-2011 - Reunião da equipa avaliação do Agrupamento
13-12-2011 - Reunião Ordinária da Associação
07-12-2011 - Participação no Conselho Pedagógico
06-12-2011 - Reunião da CPCJ em modalidade alargada
26-11-2011 - II Grande Noite de Fados de Alpiarça
21-11-2011 - Reunião Ordinária da Associação
19-11-2011 - Fórum "Educa Desporto"
16-10-2011 - Reunião da equipa avaliação do Agrupamento
13-11-2011 - Caminhada de S. Martinho
09-11-2011 - Assembleia Geral da Associação
04-11-2011 - Conversas Com Pais - Como apoiar o seus filhos nos Estudos? Alterada
03-11-2011 - Reunião do Conselho Consultivo
31-10-2011 - Reunião Extraordinária da Associação
27-10-2011 - Participação no Conselho Geral
17-10-2011 - Reunião ordinária da Associação
12-10-2011 - Participação no Conselho Pedagógico
12-10-2011 - Reunião com equipa avaliação Agrup. e empresa responsável.
12-10-2011 - Visita às escolas do concelho - manhã
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11-10-2011 - Visita às escolas do concelho - manhã
30-09-2011 - Participação na cerimónia do Dia do Diploma
26-09-2011 - Reunião ordinária da Associação
15-09-2011 - Inauguração do Centro Escolar, Dr. Abel Avelino
09-09-2011 - Reunião com o Gabinete de Apoio ao Aluno - prep. Workshop
08-09-2011 - Reunião com a Direção Agrupamento e pais do pré escolar
07-09-2011 - Reunião com a Direção Executiva do Agrupamento
06-09-2011 - Participação no Conselho Pedagógico
05-09-2011 - Reunião Ordinária da Associação
05-09-2011 - Reunião com a Diretora Agrupamento e Câmara municipal

Alpiarça, 8 de Novembro de 2012
A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas de
José Relvas
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