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ATA Nº25 
 

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

ESCOLA BÁSICA 2,3 CONDE DE OEIRAS 
 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 vinte e cinco pessoas, dos quais vinte e duas pessoas com 
direito de voto, sendo que a meio da reunião desistiu um associado ficando para votar 
apenas vinte e uma pessoas. ---------------------------------------------------------------------------- 
Pontos da ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Leitura e aprovação das atas nº 23 e nº 24. ------------------------------------------------------------ 
2. Apresentação do Relatório de Atividades e do Relatório de Contas de 2016/2017, para 

discussão e aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Apresentação do Projeto e Plano de Atividades 2017/2018 pelas listas candidatas. -------- 
4. Eleição dos novos corpos gerentes para 2017/2018. ------------------------------------------------- 
5. Apresentação do orçamento 2017/2018 para discussão e aprovação. -------------------------- 
6. Eleição do representante da APEECO no Conselho Geral do Agrupamento -------------------- 
7. Outros Assuntos de Interesse geral. ---------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve início às 21.30, dado que às 21 horas ainda não existia quórum. -------------- 
Ponto 1. Foi lida pelo Presidente da Mesa da Assembleia a ata nº 23, relativa à assembleia 
de vinte e nove de novembro de 2016. De seguida passou-se a aprovação da referida ata que 
foi aprovada por unanimidade. Foi depois lida a ata nº 24, relativa à última assembleia de 
vinte e oito de setembro de 2017. Depois de lida esta ata, foi também aprovada por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Teve a palavra a secretária da Direção, Sara Domingues, para apresentar o 
Relatório de Atividades de 2016/2017, no qual está anexado a esta ata no Anexo I. --------- 
A secretária falou em detalhe das varias atividades que foram efetuadas pela associação ao 
longo do ano: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) A festa de Natal foi importante para levar aos alunos a usufruir e participar na escola 
fora do âmbito escolar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) O Workshop de escrita criativa que salientou ser uma das atividades com maior adesão 
quer por parte dos E.E. quer pelos alunos da escola. ------------------------------------------------ 

c) A sessão de esclarecimentos pelo parceiro Speakwell, que teve interesse por parte dos 
alunos do 9º ano e foi referido pelo presidente da assembleia, que vieram alunos de 
outras escolas para assistir à mesma. -------------------------------------------------------------------- 

d) O Convite do Autor “Quem tem coragem?” à APEECO, uma vez que ele considerou a 
APEECO é uma associação em movimento. ------------------------------------------------------------ 

e) Na Festa de Carnaval, que com o apoio das turmas de espanhol, foi um sucesso na 
colaboração entre APEECO e alunos para um objetivo partilhado. ------------------------------- 

f) Sessão sobre Dificuldade de aprendizagem. ------------------------------------------------------------ 
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g) Sessão sobre a Diabetes, a Sara, exaltou o fato de ter tido mais adesão que a sessão do 
ano anterior e que o mais importante foi o testemunho de alunos com problemas de 
diabetes que deram a cara e que falaram na sessão para outros alunos com o mesmo 
problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Festa Arraial, que embora não tenha tido a mesma adesão que o ano anterior, é sempre 
uma festa que os miúdos estão a contar que a APEECO promova. A Sara, salientou que 
esta festa é uma das que se consegue mais fundos para colmatar as despesas que a 
associação tem. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

i) Terminou por falar sobre outros assuntos tais como a angariação de micro-ondas para 
cantina, a participação da APEECO no jornal Tagarela, a participação de um elemento da 
APEECO no conselho Geral de educação e nos protocolos que temos com varias escolas 
de desporto, associações, ATL, centro de estudos na área e que os associados podem 
usufruir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após esta apresentação do que a APEECO fez o ano 2016/2017, foi apresentado o Relatório 
de Contas que se encontra no mesmo Anexo I. Nesta fase e a após a APPECO ter mostrado 
os valores de despesas e lucro que tivemos, houve um pai presente na assembleia que tomou 
a palavra para sugerir a APEECO ter atividades dentro da escola como uma forma de angariar 
mais fundos, ao qual a secretária Sara Domingues informou que não existe espaço na escola, 
além da parte financeira. A presidente do conselho fiscal, Ana Morais, esclareceu o pai, que 
a APEECO quando foi criada foi com uma associação sem fins lucrativos, pelo que seria mais 
complicado para começarmos a ter uma atividade e passar recibos. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
De seguida passou-se à votação do orçamento 2016/2017 o qual foi aprovado por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 e 4. Tomando a palavra o presidente da Assembleia, Luis Abreu, o mesmo passou a 
apresentar a única lista candidata aos órgãos gerentes da APEECO 2017/2018, lista A, 
segundo o Anexo II. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Abreu passou a palavra ao representante da Lista A, Gonçalo Sousa, para fazer a 
apresentação do plano de Atividades 2017/2018 da respetiva lista (Anexo III desta ata), 
destacando-se a continuidade do que já tem vindo a ser feito na APEECO, uma vez que as 
pessoas que compõem a lista candidata são quase na sua totalidade as mesmas. ------------- 
A lista propõe-se a fazer 3 workshops, 2 grandes festas para o ano e a APEECO irá voltar a 
falar junto da direção sobre: --------------------------------------------------------------------------- 

a) Maior número de bebedouros na escola; ----------------------------------------------------- 
b) Pintura do espaço recreio que já vai estando degradado; -------------------------------- 
c) Remoção das coberturas de amianto; -------------------------------------------------------- 
d) Possibilidade de carregamento dos cartões dos alunos a ser feita por multibanco; -- 
e) Continuação do projeto das coberturas dos pavilhões; ------------------------------------ 
f) E outros assuntos que poderão ser consultados no Anexo III. ----------------------------- 

Apresentado os candidatos da lista A, e o plano de atividades propostas para o ano letivo 
2017/2018, passou-se ao ato eleitoral. --------------------------------------------------------------- 
Votaram 21 associados, sendo que 21 votos foram para a Lista A, 0 votos em branco e não 
houve abstenções. A lista A foi eleita por unanimidade para os corpos gerentes da APEECO 
2017/2018. Seguidamente procedeu-se à assinatura da tomada de posse que se encontra 
como Anexo IV. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 5. Neste ponto, foi apresentado o Orçamento 2017/2018 pelo Luis Abreu (que nesta 
altura continuava a Assembleia Geral em nome do novo Presidente da Assembleia Geral 
eleito a Maria Fátima Martins), que se encontra também no Anexo III. O orçamento foi 
levado a votação e foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------- 
Ponto 6. Foi eleito pelos novos corpos gerentes da APEECO a Sónia Abreu, para 
representante da APEECO no Conselho Geral do Agrupamento. ---------------------------------- 
Ponto 7. Não houve mais nada que se tivesse falado neste ponto que fosse do interesse geral 
da assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais nada a ser tratado nesta reunião, deu-se por encerrada a reunião, por 
volta das vinte e três horas e quinze minutos, da qual se lavrou esta ata que depois de lida 
e aprovada irá ser assinada. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Assembleia  
_______________________________ 
 (Maria Fátima Martins) 
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ANEXO I 
 
 
 

Relatório de Atividades 2016 / 2017 
e Relatório e Contas 2016 / 2017 
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