
 

A matrícula numa escola 
não isenta os pais e 
responsáveis do dever de 
educar os filhos no 
ambiente familiar e de 
acompanhar suas atividades 
escolares. A APACAp 
acredita que a família tem 
um papel fundamental na 
educação e que o sucesso 
escolar é propiciado por 
uma forte aliança e 
compromisso mútuo entre a 
escola e as famílias. 
 
Cadastre-se e participe 
http://apacap.org  
apacap@apacap.org 

apacap@outlook.com 
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