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ATA 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e trinta minutos, realizou-se 

no Auditório da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, a Assembleia Geral da Associação de 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em sessão ordinária, 

presidida por Anabela Quintela (Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral) por impedimento da 

Presidente da Mesa da Assembleia e secretariada por Francisco Mendes (Secretário da Mesa da 

Assembleia Geral) com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Aprovar o relatório e contas de 2017/2018; 

2. Eleger os órgãos sociais para 2018/2019; 

3. Aprovar o plano de atividades para 2018/2019; 

4. Designar o representante e respetivo suplente de pais e encarregados de educação no Conselho 

Geral do Agrupamento para os anos letivos 2018/2019 e 2019/2020;  

5. Fixar a quota anual. 

 

A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou os trabalhos, meia hora após a hora da primeira 

convocatória, ao abrigo dos estatutos, estando presentes dezassete associados, como consta da folha de 

presenças, em anexo.  

Foi discutido e aprovado por unanimidade o relatório de contas de 2017/2018 que foi apresentado por 

Sandra Candeias, Presidente da Direção cessante. Maria João Nunes, Presidente do Conselho Fiscal, leu 

o parecer prévio estabelecido pelos estatutos que se anexa a esta ata. Transita para o próximo exercício 

o valor total de quatrocentos e oitenta e nove euros e três cêntimos. 

De seguida passou-se ao segundo ponto. A única lista candidata, designada Lista Z, foi eleita por 

unanimidade. Os Órgãos Sociais, para o ano de 2018/2019, ficaram constituídos como se segue: Mesa 

da Assembleia Geral: Presidente, Anabela Quintela; Vice-Presidente, Francisco Mendes; Secretário, Vera 

Reynaud; Suplente, Carla Antunes Alves. Direção: Presidente, Samuel Freire; Vice-Presidente, Sandra 

Candeias; Tesoureiro, Maria Rego. Conselho Fiscal: Presidente, Maria João Nunes; Vice-Presidente; 

Renata Leal; Secretário, Sérgio Mascarenhas. 

A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou ao terceiro ponto. Após a apresentação e 

discussão, o Plano de Atividades para o ano letivo de 2017/2018 foi aprovado por unanimidade. 

Foram designados para representantes de pais encarregados de educação no Conselho Geral do 

Agrupamento, Sandra Candeias como efetiva e Sérgio Mascarenhas como suplente. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. 

A quota anual de associado ficou fixada em cinco euros para os encarregados de educação dos alunos 

sem apoios e de dois euros para os encarregados de educação de alunos do escalão B. Os encarregados 

de educação dos alunos com escalão A ficam isentos do pagamento da quota anual. 

A tomada de posse dos novos Órgãos Sociais terá lugar nos quinze dias após a eleição. 

E nada mais havendo a tratar, A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por finalizada a 

Assembleia Geral pelas 20 horas e 30 minutos, da qual se lavrou esta ata, que vai ser assinada, nos 

termos da lei. 

 
 
A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:    ___________________________________________ 
 
 
 
O Secretário da Mesa da Assembleia Geral:    _______________________________________________ 


