AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO DAMÁSIO – Escola Sede

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL(ELEITORAL) DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Nos termos do disposto do nº. 3 do art.º 14º, 12º nºs. 1 e 2 do DL 75/2008 de 22 de Abril, na redação
atualmente em vigor, conforme DL 137/2012, convocam-se todos os pais e encarregados de
educação das escolas que integram o Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais para a
assembleia geral destinada à eleição dos representantes de pais e encarregados de educação ao
Conselho Geral, a ter lugar no próximo dia 21 de Abril de 2022, pelas 17h00, na Escola Secundária
António Damásio, na Av. Dr. Francisco Luís Gomes, 1800-181 Lisboa com a seguinte ordem de
trabalhos:
Ponto único- Eleição dos representantes de pais e encarregados de educação ao Conselho Geral
definidos no art.º 18º, alínea d), do RIA – Regulamento Interno do Agrupamento, mais
concretamente:
a)
b)
c)
d)

1 (um) Representante do pré-escolar e 1º ciclo;
1 (um) Representante do 2º ciclo;
1 (um) Representante do 3º ciclo;
1 (um) Representante do ensino secundário;

Considera-se eleito o candidato que reunir maior número de votos, em cada ciclo de ensino. O
candidato com o segundo maior número de votos, em cada ciclo de ensino, será considerado
suplente.
A constituição da mesa da assembleia geral eleitoral será efetuada pelos elementos das associações
de pais do agrupamento, presentes na assembleia, que em momento anterior ao do início da votação
designarão o presidente e o vice-presidente da mesa eleitoral. É obrigatório para todos os presentes
e votantes o uso de máscara bem como o cumprimento de distanciamento social, higienização de
mãos e etiqueta respiratória decorrentes da situação pandémica.
A votação decorrerá entre as 17h e as 19h30, altura em que a mesma se encerrará, procedendo-se à
contagem dos votos, escrutínio dos resultados e anúncio dos eleitos e elaboração da ata.
Olivais, 30 de Março de 2022.
Pelas associações de pais e encarregados de educação das escolas do agrupamento,
Escola Básica Alice Vieira

Fernando Carvalho

Escola Básica Manuel Teixeira Gomes

João Fernandes

Escola Básica Sarah Afonso

Filipa Costa

Escola Básica dos Olivais

António Rocha

Escola Secundária António Damásio

Susana Albergaria

