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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.  
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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  
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