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Assembleia Geral (2 sessões) 

Convocatória  

Nos termos do artº12 dos Estatutos da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Dr. 

Azeredo Perdigão, vimos convocar a Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação da referida escola, para reunião 

a realizar, numa primeira sessão, através da plataforma ZOOM, no dia 08 de outubro de 2020 pelas 19h, com a seguinte 

agenda de trabalhos: 

1- Apreciação do relatório de atividades e contas e apresentação do parecer Fiscal relativo ao ano 2019/2020; 

2- Votação do relatório de atividades e contas relativo ao ano 2019/2020; 

3- Apresentação das listas candidatas aos corpos sociais para o ano 2020/2021 e respetivo plano de actividades e 

orçamento; 

4- Outros Assuntos 

Todos os Pais /Encarregados de Educação que queiram  estar presentes, terão de confirmar através de ema il a 

intenção de presença (confirmação para associacao.a pedap@gmail.com). No dia 07 de outubro, será enviad o para o 

vosso email o link para participação. 

Se à hora marcada, não se verificarem o número legal de associados, será a mesma realizada em 2ª convocatória, 15 

minutos depois, com qualquer número de presenças, conforme o artº 12º, e) dos nossos estatutos. 

 

Informamos que a apresentação de listas de candidat os, poderá ser realizada na sede da Apedap, Escola 

Básica Dr. Azeredo Perdigão, sendo entregue na secr etaria até às 16h30m de dia 06 de outubro de 2020. Deverá ser 

enviada na candidatura, a ficha de inscrição de sóc io devidamente preenchida e o comprovativo de pagam ento da 

quota anual de cada elemento da lista proposta. 

Do art.175º, nº2 do Código Civil, resulta que as votações deverão ser presenciais por tal razão: 

A segunda sessão terá lugar, no dia 09 de outubro de 2020, para votação das listas candidatas para os órgãos sociais 

da Apedap. Será realizada na Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão, entre as 17h e as 19h. 

           O direito a votação será conferido a todos os sócios que tenham preenchido e entregue a ficha de inscrição, 

juntamento com o comprovativo de pagamento da quota anual, na Associação de Pais, até à hora da votação. 

 Para votação, os associados deverão cumprir  as re gras de distanciamento social, etiqueta sanitária e  

respiratória, usar máscara e levarem uma esferográf ica. 

Abraveses, 25 de Setembro de 2020 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Fátima Maria de Jesus Jerónimo 


