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CONVOCATÓRIA 
 
Paulo Jorge Correia da Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas D. Manuel I de Tavira, convoca a 
Assembleia Geral da Associação, para o dia 02 de dezembro de 2021, pelas 17h e 30m, a reunir no 
anfiteatro da escola sede do Agrupamento, sita na Rua Dr. Fausto Cansado, em Tavira, com a 
seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
a) Apreciação e votação do relatório de atividades e contas da Direção, respeitantes ao ano 

letivo de 2020/2021. 

b)  Eleição dos Órgãos Sociais da Associação para o Triénio 2021/2024 1). 

c) Eleição dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação deste Agrupamento para 
integrarem o Conselho Geral durante o quadriénio 2021/2025 (ver Regulamento Interno do 
Agrupamento, aprovado pelo Conselho Geral em 6/01/2011 – artºs 5º a 8º - e DL nº 75/2008 de 
22/04, republicado na 1ª série do DR nº 126, em 2/07/2012 – artºs 11º a 14º e artº 204º do 
Regulamento Interno da Escola) 2). 

d) Outros assuntos. 

 
Assim, são convidados todos os associados a participar e a remeter as listas, até ao dia 26 de 

Novembro de 2021, ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, via email 
(ap.d.manueltavira@gmail.com) ou por correio para a morada abaixo indicada. 

 
1) As listas devem integrar membros da Associação, mencionando membros candidatos para 

todos os cargos a preencher, e serem subscritas por um mínimo de 25 sócios, no pleno gozo dos 
seus direitos, acompanhadas de declaração de cada membro constante da lista de que aceita o 
cargo para que venha a ser eleito (cujas assinaturas deverão incluir a menção do nº e data do 
respetivo bilhete de identidade/cartão de cidadão) - ver artº 11º dos Estatutos da Associação. 

 
2) As listas devem integrar membros da Associação, sendo obrigatoriamente compostas por 

seis membros efetivos e por seis membros suplentes e serem acompanhadas de declaração de 
aceitação de cada membro constante da lista (cujas assinaturas deverão incluir a menção do 
número e data do respetivo Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão). 

 
Alerto ainda para a necessidade de os membros das listas indicarem o nome, escola, ano de 

frequência e turma do respetivo filho/educando. 
 
Não estando presentes metade dos Associados à hora marcada nesta Convocatória, a 

Assembleia reunirá, no mesmo local, meia hora depois com qualquer número de Associados. 
 

Tavira, 18 de Novembro de 2021. 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
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