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A Associação de Pais da Conde Oeiras disponibiliza aos associados diversas 

parcerias com empresas do nosso Concelho, relacionadas com o bem estar/ 

educação e formação dos nossos alunos e famílias. 

Para beneficiar desta e outras parcerias, será necessário comprovar que é nosso 

associado (mediante apresentação do seu recibo - ou pedindo-nos uma 2ª via). 

Excepto na parceria com a Ofetalpticas em que é disponibilizado cartão 

personalizado. 

Para informação sobre as Parcerias visite o nosso site. Qualquer questão ou 

comentário sobre este ou outro assunto agradecemos o seu contacto via e-mail ou 

preenchendo o formulário disponível no nosso site. 

Durante o Mês de Fevereiro decorreu um inquérito sobre as parcerias com o intuito 

de aferir a utilização e satisfação dos nossos associados. E que permitiu ainda 

durante o decorrer do mesmo melhorar a informação disponível no nosso site com 

base nos primeiros comentários. 

O nosso Muito Obrigado aos associados e não-associados que disponibilizaram o 

seu tempo para responder ao mesmo. 

APEEECO 

 

Resultados: 

 

Por motivos de confidencialidade não publicamos a respostas relacionadas com quais as parcerias utilizadas. O gráfico em baixo 

resume apenas por área 

Comentários: 

A minha filha frequenta a escola de surf Flow Surf School, com mais 2 colegas. O professor vem buscá-las à hora do almoço ao portão da Conde de Oeiras e ao 

final do dia leva cada uma delas a casa. As miúdas adoram. É uma mais-valia haver o transporte, bem como estar incluido todo o material - prancha e fato 

térmico. O professor de surf, Manuel Guerra, é um excelente pessoa, cuidadosa, responsável e transmite-lhes os valores e paixão pelo surf, ambiente, etc. Tivemos 

conhecimento da Escola Flow Surf Scholl através da Associação de Pais, da Conde de Oeiras, no ano passado. Faz agora um ano. 

Essencialmente porque a minha residência fica afastada das parcerias. 

Não, simplesmente porque ainda não se proporcionou. 

Porque ainda nunca me lembrei.  

Já agora tenho 1 questão: como provamos que somos sócios da APEECO? Obrigada. 

O meu filho entrou apenas este ano no JI Sá de miranda 

Deveria ser feita publicidade mais regular às parcerias assim como a disponibilização dos respectivos links dos sites da internet das entidades envolvidas para 

que fosse possível conhecer melhor os serviços por elas prestados.  

Iniciativa a manter. Parabéns! 

http://apaiscondeoeiras.weebly.com/parcerias.htm
mailto:paiscondeoeiras@gmail.com
http://apaiscondeoeiras.weebly.com/contatos.html

