ASSEMBLEIA GERAL DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
CONVOCATÓRIA
Nos termos e ao abrigo do nº 3 do art. 9, e do art. 10º dos Estatutos da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária du Bocage, convocam-se os Pais e
Encarregados de Educação dos alunos para a Assembleia Geral ordinária, que se irá realizar no
auditório José Saramago, Escola Secundária du Bocage, no dia:
30 de Outubro de 2018, pelas 18h:45
com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apreciação e votação do relatório de actividades relativo ao ano lectivo de 2017/2018;
2. Apreciação e votação do relatório de contas relativo ao ano lectivo de 2017/2018;
3. Apreciação e votação do relatório do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do ano
lectivo de 2017/2018, que lhe foram feitas presentes pelo Conselho Executivo;
4. Apresentação das listas para os órgãos sociais para o ano lectivo 2018/2019;
5. Eleição dos órgãos sociais para o ano lectivo 2018/2019;
6. Tomada de posse dos membros dos órgãos sociais eleitos para o próximo mandato;
7. Apreciação do início do ano lectivo 2018/2019;
8. Apreciação e votação da proposta de alteração dos estatutos da Associação de Pais;
9. Outros assuntos.
Se, à hora marcada, não existir o quórum necessário para o funcionamento da Assembleia, ela terá início 30 minutos depois, com os membros que se encontrarem presentes.
Os Encarregados de Educação interessados em apresentar listas para os três órgãos sociais da
Associação de Pais e Encarregados de Educação deverão dirigir as mesmas ao Presidente da
Assembleia
Geral,
remetendo-as
via
correio
electrónico
para:
associação.pais.bocage@gmail.com, até cinco dias úteis antes da data da assembleia.
Setúbal, 18 de Setembro de 2018

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Maria José Parreira)

Os estatutos da Associação e demais informação estão disponíveis em http://apesbocage.blogspot.pt/ e
https://sites.google.com/site/apesbocage/

