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AEEPAEB  
Associação de Encarregados de Educação e Pais  

do Agrupamento de Escolas de Barroselas  

Apresentação da AEEPAEB na revista escolar  

 

A Associação de Encarregados de Educação e Pais do Agrupamento de escolas de Barroselas 

(AEEPAEB), tal como a maioria das associações de pais, procura defender a promoção dos 

interesses dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e ao ensino dos seus 

filhos e educandos, quer sejam alunos da educação pré-escolar, ensinos básico ou secundá-

rio, imbuídos desse espírito, tomamos a iniciativa de (re)agir e nos posicionamos para um 

conjunto de ações e iniciativas que, fazendo parte do nosso plano de atividades, tentaremos 

colocar em prática. 

Empossados a 9 de dezembro de 2021, com uma forte motivação e empenho, os novos ór-

gãos sociais pretendem revitalizar a associação. Este será o ponto de partida para nos apre-

sentarmos a toda a comunidade escolar e mostrar o quão importante é o contributo e o en-

volvimento dos pais e EE na vida escolar, nas suas mais variadas formas. 

É com muito agrado que nos congratulamos pela composição dos órgãos sociais incluir en-

carregados de educação e pais de todas as escolas do agrupamento. Desta forma, acredita-

mos que os pais e encarregados de educação terão a possibilidade de partilhar, mais direta-

mente, com qualquer elemento da associação as suas questões, bem como conhecer me-

lhor as realidades de cada estabelecimento escolar. 

Será bandeira do conjunto de EE/pais que hoje fazem parte dos órgãos sociais, que os en-

carregados de educação, pais, alunos e restante comunidade escolar, reconheça a existência 

da SUA associação. Propomo-nos a criar meios de comunicação que facilitem o contacto da 

comunidade escolar com a associação, através do email institucional 

(aeep@aebarroselas.edu.pt), página oficial do Facebook (http://facebook.com/AEEPAEB), 

contacto telefónico (91 251 21 05) ou presencial com qualquer membro desta associação. 

Como iniciativa para promover este primeiro objetivo, está lançado um concurso aberto à 

comunidade escolar para a criação do novo logotipo da nossa associação. Podem descarre-

gar aqui o regulamento. Esperamos conseguir que este passe a ser um símbolo reconhecido 

e agraciado por toda a comunidade escolar.  

mailto:aeep@aebarroselas.edu.pt
http://facebook.com/AEEPAEB
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aeep_aebarroselas_edu_pt/EQjRrdYjl35Ngdf7oT5ZvP8Bwz_r64aEhPwXMVb2pxmHcw?e=tiO2GB


É de extrema importância que os pais tenham conhecimento da disponibilidade que a associ-

ação terá para colaborar com todos os encarregados de educação e pais. Salientamos que, 

embora sendo uma associação composta por órgãos sociais e associados, a defesa, apoio e 

colaboração é para todos os encarregados de educação, pais e alunos sem exceção.  

Reforçamos a nossa disponibilidade para que todos os Encarregados de Educação e Pais nos 

façam chegar as suas preocupações, sugestões, dificuldades ou oportunidades de melhoria 

de cada uma das escolas do AEB. Tudo faremos para acompanhar todos os temas relaciona-

dos com a vida escolar dos nossos filhos.  

Conforme referimos anteriormente, a AEEPAEB estará SEMPRE disponível para TODOS os en-

carregados de educação e pais deste agrupamento. No entanto, sendo uma associação legal-

mente constituída, como qualquer outra associação e de acordo com os seus estatutos, a as-

sociação é composta e necessita de associados. Neste contexto, fazemos o apelo a todos os 

encarregados de educação e pais que se inscrevam formalmente na SUA associação. A cada 

inscrição está associado o pagamento de uma quota anual de valor simbólico. 

Aproveitamos a oportunidade para salientar e agradecer a postura da atual direção do AEB 

que, desde o primeiro dia, em tudo tem colaborado e ajudado esta associação.  



Apresentamos a lista de elementos da AEEPAEB 
 

 
 

A AEEPAEB  
aeep@aebarroselas.edu.pt 
Tel: 91 251 21 05 
http://facebook.com/AEEPAEB 

Cargo Nome 

Escola que representa 

CEB 
EB1 
Carv. 

CEM 
EB1 
V.Punhe 

E.B.Sec 
Barros. 

Assembleia Geral 

Presidente Carla Brito     X     

Primeiro Secretário Domingos A. Martins Cunha     X   X 

Segundo Secretário Elena Barreto     X     

Conselho Fiscal 

Presidente Paulo António Quintas Maciel     X     

Vogal Mário José dos Reis Pires   X       

Vogal Marina Pires     X     

Conselho Executivo 

Presidente Pedro Filipe Melo Machado   X       

Vice-Presidente Bruno Manuel Martins Dantas X       X 

Secretária Carla Manuela Cunha X         

Tesoureiro Rui Barreto X       X 

Vogal Fátima Araújo Pereira         X 

Vogal Helena Cristina Ferreira   X       

Vogal Maria Sameiro F. Portela Maciel X         

Vogal Rafael Martins     X     

Vogal Sílvia Pereira   X       

Vogal Mónica Sousa       X   

Vogal Carlos Daniel Martins Gonçalves       X   
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REGULAMENTO   

CONCURSO: CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO AEEPAEB   

1.Objetivo  

Criação do novo logótipo da Associação de Encarregados de Educação e Pais do Agrupamento de Escolas de Barroselas 

(AEEPAEB)  

2.Destinatários  

Alunos de todas as escolas do Agrupamento de Escolas de Barroselas.  

3.Prémio  

O vencedor do concurso receberá um kit de pintura/desenho.  

4.Entrega  

Os trabalhos deverão ser enviados em formato de imagem/fotografia até ao final do dia 13 de fevereiro de 2022. Deverão 

ser entregues por correio eletrónico para aeep@aebarroselas.edu.pt indicando nome do aluno, escola que frequenta, 

turma e contacto telefónico  

5.Critérios de avaliação  

Coerência do trabalho tendo em consideração o objetivo do concurso, legibilidade e clareza do logótipo quando impresso, 

criatividade, qualidade artística e inovação. O logotipo deve ser pensado para poder ser legível quando impresso com uma 

dimensão de 3cm.   

6.Avaliação  

O Júri de seleção é constituído por cinco membros: um professor de Ed. Visual, três representantes da AEEPAEB e a Dire-

tora do AEB. Um dos representantes da AEEPAEB terá voto de qualidade. O Júri reserva o direito de apreciar apenas os 

trabalhos que cumpram todos os objetivos do concurso. As decisões do júri não são suscetíveis de recurso  

7.Direitos de Propriedade  

Cada participante assume conhecer e cumprir este Regulamento e acatar as decisões do Júri . Ao participar, os concorren-

tes declaram ceder à AEEPAEB os direitos de propriedade dos trabalhos e aceitar o seu uso, nomeadamente a sua publica-

ção nas redes sociais do AEB e da AEEPAEB. Ao trabalho vencedor será dado o uso que a AEEPAEB entender conveniente.  

8.Resultados  

Os resultados serão divulgados no dia 25 de fevereiro de 2022, procedendo-se à entrega do prémio correspondente, sen-

do posteriormente divulgados no site do AEB e na página de Facebook da AEEPAEB (http://facebook.com/AEEPAEB).  

9.Considerações Finais  

O trabalho vencedor será alvo de correções ao nível da qualidade da imagem com criação de modelos cromáticos e fundos 

por profissional especializado, baseados no logotipo vencedor.  

A Direção da AEEPAEB  

Associação de Encarregados de Educação e Pais do Agrupamento de Escolas de Barroselas   

 

aeep@aebarroselas.edu.pt  

http://facebook.com/AEEPAEB  

91 251 21 05  



Representante dos encarregados de educação 

O reconhecimento crescente da importa ncia da participaça o dos encarregados de educaça o 
(EE) na vida das escolas vai sendo feito institucionalmente. Como se procede a  seleça o do 
representante dos EE de cada turma? Quais sa o as suas funço es?  Armanda Zenhas escreve 
sobre este tema num artigo que pode ser encontrado no seguinte link: 

https://www.educare.pt/opiniao/artigo/ver/?id=11971&langid=1


“AS ENERGIAS RENOVÁVEIS E AS  

COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS” 

 

Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a professora Pilar de Antas, relativamente à 

Estratégia da Educação para a Cidadania na Escola, no domínio do “Desenvolvimento Sustentá-

vel”, dinamizou com a turma do 8.ºA, a construção de maquetes, com materiais reutilizáveis/

recicláveis, sobre “As Energias Renováveis nas Comunidades Sustentáveis”, expostas no poliva-

lente da escola de 20 a 27 de janeiro. 

Teve como principais objetivos, promover nos alunos um processo de consciencialização am-

biental e da melhoria das comunidades; a mudança de atitudes e valores   face ao ambiente; re-

fletir nos ODS - Agenda 2030, especificamente o ODS 11, e o papel de cada indivíduo na consecu-

ção dos mesmos;  compreender as diferentes fontes de energias renováveis e as vantagens que 

ocorrem da sua utilização em comunidades sustentáveis.  

EXPOSIÇÃO  











https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/ETgd-8SyZdJPhCxHQS-np98BbvnB-wAkuiBd9yQV1eQwMw?e=OrEoOk


O que acontece na nossa vida quando a  

criatividade é dissipada pela rotina diária? 
 

     A sociedade moderna diz-nos para sermos aplicados na escola, trabalharmos o máximo possível e, 

eventualmente, ensinar os nossos filhos a fazerem o mesmo. É um ciclo interminável que não deixa muito 

espaço para a criatividade. Esta curta-metragem incentiva as pessoas a olhar para as coisas de uma forma 

diferente. É também uma mensagem aos pais, sensibilizando para a importância de deixar as crianças ali-

mentarem a sua criatividade. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=kQjtK32mGJQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kQjtK32mGJQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kQjtK32mGJQ


     Na nossa revista tentamos sempre dar espaço a artistas que se expressam de forma original e 
temos um especial carinho pelos que também conseguem ser divertidos. A artista visual russa Helga 
Stentzel é um desses casos, transformando itens do quotidiano, que vemos e usamos todos os dias, 
em pequenos personagens divertidos. 

https://www.instagram.com/helga.stentzel/
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