
 
  

APESVICO  
Alameda Afonso Betote 

 4480-759 Vila do Conde 

 e-mail: apee@set.esc-joseregio.pt   

 
CONVOCATÓRIA  
  
Ao abrigo do artigo 13º dos Estatutos da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ RÉGIO DE VILA DO CONDE, 
convoco os associados para uma assembleia geral ordinária a realizar no próximo dia 19 de outubro 
de 2020, pelas 18h, no auditório da Escola José Régio, com a seguinte ordem de trabalhos:  
  
1 – Apresentação das actividades promovidas pela APESVICO relativas ao ano letivo 2019-2020 
 2 – Apresentação e apreciação do relatório e contas da Direção e parecer do Conselho Fiscal 
relativo ao ano letivo 2019-2020.  
3 - Eleição dos membros dos órgãos sociais da Associação de Pais para o ano letivo de 2020-2021. 
(De acordo com o nº 2 do Artigo 13º as listas devem ser propostas pelo mínimo de 10 (dez) 
associados, não incluídos na mesa, e entregues ao Presidente da Assembleia Geral até à véspera do 
dia do ato eleitoral.  
O envio poderá ser efectuado por email para o endereço da Associação de Pais 
apee@set.esc-joseregio.pt ou entregue em mão na Escola, dirigido à Presidente da Assembleia 
Geral.  
4 - Outros assuntos de interesse.  
A assembleia funcionará à hora indicada com a presença de, pelo menos, um terço do número de 
associados e meia hora depois com qualquer número de associados.  
 
* A participação na Assembleia Geral requer inscrição obrigatória até às 12h de 19 Outubro, por 
motivos de cumprimento das normas Covid19. 
 
Será cumprido o plano de contingência definido pela Escola Secundária José Régio. 
 
Link para inscrição - https://forms.gle/evPC5pTtYJnUTPi67  
 
 

 
A Presidente da Assembleia Geral 

 
 

Maria Augusta Ferreira da Silva Moreira 
  

 
Vila do Conde, 12 Outubro 2020 
 
 
ASSOCIE-SE, COLABORE, SEJA ATIVO! - A vossa presença, o vosso contributo, serão 
essenciais para que, todos juntos, possamos proporcionar aos nossos filhos um futuro 
melhor!  
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