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Convocatória 

Assembleia Geral 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Júlio 

Dantas vem por este meio e de acordo com os Estatutos, convocar todos os pais e 

encarregados de educação do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas para uma 

Assembleia Geral a realizar na Escola Secundária Júlio Dantas, no dia 16 de Outubro de 

2017, pelas 20h30, na sala D0.8, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: Informações; 

Ponto dois: Discussão e votação do relatório de actividades e relatório de contas do ano 

lectivo 2016/2017 da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

Ponto três: Apresentação das listas concorrentes aos Órgãos Sociais para o ano lectivo 

de 2017/2018; 

Ponto quatro: Eleição dos Órgãos Sociais para o ano lectivo 2017/2018; 

Ponto cinco: Eleição de acordo com o artigo 60º do Decreto-lei nº 75/2008 de 22 de 

Abril, alterado pelo Decreto-lei nº 137/2012 de 2 de Julho dos representantes dos Pais 

e Encarregados de Educação ao Conselho Geral 

Ponto seis: Outros assuntos 

Se à hora marcada não estiverem presentes todos os convocados, a assembleia reunirá 

trinta (30) minutos mais tarde, no mesmo local, com qualquer número de presenças e 

seguindo a mesma ordem de trabalhos. 

A representação dos pais e encarregados de educação nos órgãos de decisão do 

Agrupamento, bem como uma participação ativa na vida escolar são essenciais para 

que, juntos, possamos contribuir para um melhor desempenho da comunidade escolar. 

Nota: Será apresentado e entregue o novo cartão de descontos que permitirá a todos 

os alunos e encarregados de educação usufruírem de condições mais favoráveis na 

aquisição de serviços no concelho de Lagos. 

Agradecemos, antecipadamente, a vossa presença. 

 

 

(Marisa Mestre da Palma) 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
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