
   

ATA Nº24 
 

ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA 2,3 CONDE DE OEIRAS 
 
 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, reuniu a 
assembleia Geral extraordinária da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, na Escola Básica 2,3 Conde de Oeiras (APEECO), convocada nos 
termos previstos nos estatutos da APEECO, sob a superintendência do 
Presidente de Mesa da Assembleia, Luis Abreu ------------------------------------------ 
Presenças: Estiveram presentes onze pais além dos corpos gerentes da 
APEECO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pontos da ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------- 

1. Apresentação dos Estatutos da APEECO e do Regulamento Eleitoral da 
APEECO; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Informação aos Associados, Pais e Encarregados de Educação do 
procedimento para apresentação de Listas candidatas aos Órgãos Sociais 
da APEECO; -------------------------------------------------------------------------------- 

3. Discussão da data da Assembleia Geral onde serão apresentados os 
Relatórios de Atividades e de Contas da Direção cessante da APEECO e 
onde será a eleita a Direção da APEECO para o Ano Letivo 2017/2018; --- 

4. Outros Assuntos de Interesse Geral. ------------------------------------------------ 
A reunião teve início às 21.30, dado que às 21 horas ainda não existia quórum. 
Foi projetada a apresentação que se encontra como anexo 1 desta ata com a 
qual foram explicados os pontos principais dos estatutos da APEECO incluindo 
a criação de lista e o seu envio ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. ---- 
Foi referido pelo Presidente da APEECO que existe cada vez menos Pais e 
Encarregados de Educação que se dispõem a participar ativamente nos 
assuntos de interesse geral do âmbito escolar e o mesmo enfatizou ainda que 
assim se torna cada vez mais difícil a APEECO ter o peso necessário para forçar 
a tomada de certas decisões. ------------------------------------------------------------------ 
A secretária Sara Domingues fez um breve apanhado das atividades 
promovidas pela APEECO no mandato 2016-2017. -------------------------------------- 
Não havendo mais nada a ser tratado nesta reunião, deu-se por encerrada a 
reunião, por volta das vinte e duas horas, da qual se lavrou esta ata que depois 
de lida e aprovada irá ser assinada. ---------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia  
_______________________________ 

    (Luis Abreu) 
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