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

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: 09 de julho de 2021, pelas 20h30 

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

Póvoa de Santa Iria 

 Online: Plataforma Zoom mediante inscrição 

 

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. Apresentação e votação do Relatório de Atividades e Contas 2019/2020; 

2. Comunicação da alteração dos órgãos sociais; 

3. Apresentação da revisão do regulamento interno AAAF e CAF na sequência do protocolo da “Escola a 

tempo inteiro.”; 

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

 

Esclarece-se, relativamente ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que apenas têm direito a voto os Pais/EE que sejam 

sócios de pleno direito, ou seja, que tenham a quota paga relativa ao ano letivo em curso. Quem não o tenha 

efetuado, poderá fazê-lo no dia e local da Assembleia-Geral, preferencialmente antes de se dar início à sessão. 

 

A participação on line será validada através de instrução em formulário que será oportunamente disponibilizado na 

página da APEE-PSI. 

Para a participação presencial e de modo a garantir todas as regras impostas pela DGS, nomeadamente a de 

distanciamento, agradecemos que preencha o mesmo formulário de inscrição. 

O voto on line será realizado por SMS, sendo válidos apenas os números de telemóvel registados no formulário de 

inscrição. 

Nos termos do artº 15º dos estatutos, a Assembleia Geral deverá considerar-se constituída, em primeira 

convocatória, no dia e hora supramencionados, desde que estejam presentes mais de metade dos associados. 

Caso às 20h30 não estejam presentes mais de metade dos associados, a Assembleia-Geral reunirá meia hora mais 

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

 

Póvoa de Santa Iria, 20 de junho de 2021. 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, 

Rute Baptista Fernandes 


