
8.- UM PAI DA AMPA 

Chamo-me Pepe Banzo e pertenço à Associação de Pais e Mães do centro onde os meus 
filhos vão às aulas.  

E bem, quero comentar-vos que a Associação de Pais e Mães deviam ser todos os pais e 
mães dos alunos do centro. A Associação  tem uma Direcção que está formada por pais, 
que são em princípio,  todos somos,  pais  voluntários,  que se encarregam do trabalho 
diário, da resolução das pequenas situações e  problemas que vão sucedendo. 

Em princípio a AMPA do centro teria como objectivo colaborar com os professores e com 
o pessoal do centro na educação dos nossos filhos.

Por outro lado,  a AMPA dedica-se, ou um dos seus trabalhos, é o de colaborar com o 
centro  naquelas  actividades  quer  sejam  de  tempos  livres  quer  seja  em  ateliers  de 
educação,   organizar  aulas  fora  do  horário  escolar:  ateliers  de   estudo,  ateliers  de 
aprendizagem que se podem dedicar em cada momento ao que peçam tanto os alunos, 
como os pais, o que forem pedindo,  ateliers de  teatro, aulas de música, e as actividades 
que a cada momento forem surgindo. 

A Associação  de Pais também colabora no que são  actos mais lúdicos, festivos: pode 
ajudar à celebração da festa do  Carnaval, ou nas festas que se organizam no Natal, em 
qualquer outro evento que se possa organizar.   

Ora  bem,  outra  função  importante  da  AMPA  é  precisamente  receber  todos  aqueles 
comentários, sugestões e inclusivamente transmiti-las  caso  exista qualquer problema no 
centro.  Dado que os nossos filhos nos vão transmitindo as suas impressões diárias, ao 
receber este tipo de informações, este tipo de sugestões, transmiti-las à equipa directiva.. 

De qualquer forma, ora bem como podeis comprovar trata-se de que todos somos pais 
voluntários, e se tu acabas de chegar a um centro público podes vir à vontade à AMPA do 
teu centro e passar a colaborar e passar a fazer parte desse grupo de pais que estão 
preocupados em dar uma ajuda na educação dos seus filhos.

vamos, conhece o ensino secundário


