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/// SÍNTESE reunião dia 19 

 

1. Procedeu-se à verificação das fichas de inscrição de associados, do pagamento das 
quotas e contabilização – há 230€ em dinheiro do exercício do ano anterior e do presente 
– que ficaram depositadas no armário na sala da AEE na escola. Falta efetuar o 
pagamento da despesa com chaves realizada no ano anterior. 

2. Deliberou-se que serão enviados e-mails a todos os associados que não tenham ainda 
pago a quota referente ao presente ao ano letivo no sentido de regularização da sua 
situação até ao final do ano civil, nos termos determinados pelos estatutos, findo o qual 
perderão o estatuto de associados aqueles que não tiverem a quota paga. 

3. Estabeleceu-se o modelo de reuniões que irão ser mantidas ao longo deste ano: uma 
reunião mensal com todos os membros da associação a realizar em dias alternados da 
semana, de forma a permitir uma participação repartida por todos, uma reunião aberta a 
todos os pais e encarregados de educação da escola no 2º e 3º períodos e ainda uma 
reunião no 1º período destinada a representantes de pais e encarregados de educação 
para apresentar o projeto do guia para pais, inscrito no plano de atividades, e ouvir 
contributos. 

4. Serão estabelecidos contactos com a direção do agrupamento para apresentar o plano de 
atividades e apresentar as questões que têm sido suscitadas nas discussões internas e 
com a associação de estudantes a nível institucional, ainda no 1º período. 

5. A direção funcionará em equipa, em contacto permanente, sem pelouros distribuídos. 

 

Participaram na reunião Samuel Freire, Sandra Candeias e Maria Rego. 

 

 


