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Associação de Pais e Encarregados de Educação  
Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Ir ia  

AVISO 

Assembleia-Geral Ordinária da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos 

do Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria (APEE-PSI) 

 

Data e Hora: 19 de novembro de 2021, pelas 20h30  

Local: Auditório da Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco – Rua Américo Costa, 

Póvoa de Santa Iria.  

 

Convocam-se todos os Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas Póvoa 

de Santa Iria, ao abrigo do artigo 13.º dos Estatutos da respetiva Associação, para a Assembleia-Geral 

ordinária, a realizar na data, hora e local acima indicados, com a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Eleição de representantes dos pais/encarregados de educação, no conselho geral do agrupamento 

de escolas da Póvoa de Santa Iria (AEPSI);  

2. Apresentação e votação do Relatório de Atividades e Contas;  

3. Informação da alteração dos órgãos sociais; 

4. Informação sobre o processo eleitoral para constituição de novos órgãos sociais para a Associação 

de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria que 

irá decorrer em julho de 2022. 

5. Outros assuntos de interesse para os Pais/Encarregados de Educação.  

 

Esclarece-se, relativamente ao ponto 1 da ordem de trabalhos que o Conselho Geral é o órgão de direcção 

estratégica do agrupamento e assegura a representação do pessoal docente, não docente, alunos, 

pais/EE, município e comunidade local. São elegíveis todos os pais/EE que se voluntariem, 

independentemente de serem associados da APEE-PSI. Deverão ser eleitos10 pais/EE (cinco efectivos e 

cinco suplentes cujos educandos frequentem, preferencialmente o nível de ensino que representam (pré-

escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário). 

No ponto 2, apenas têm direito a votos os pais/EE que sejam sócios de pleno direito, isto é, que tenham 

a quota paga relativa ao ano lectivo em curso. Quem não o tenha efectuado, poderá fazê-lo no dia e local 

da assembleia-geral, preferencialmente antes de se dar início à sessão. 

Mais se informa que está prevista a presença do Sr. Presidente do Concelho Geral e do Sr. Director  do 

agrupamento, professores Vitor Carola e Pedro Ferreira, respectivamente. 

Caso às 20h30m não estejam presentes mais de metade dos associados, a assembleia-geral reunirámeia 

hora mais tarde, em segunda convocatória, com qualquer número de associados. 

 

Póvoa de Santa Iria, 03 de novembro de 2021 

 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Rute Baptista Fernandes 

 


