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CONVOCATÓRIA 

A APESCA (Associação de Pais e encarregados de Educação) convoca todos os 

associados e todos os pais e encarregados de educação a participarem da 

Assembleia-Geral ordinária, a ter lugar nas instalações da Escola Secundária Inês 

de Castro, no próximo dia 07 de Dezembro 2016, pelas 21:30h, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1. Leitura, discussão e votação da Acta da Assembleia-geral anterior 

2. Discussão e votação do Relatório de Atividades e contas referentes ao 

exercício do ano lectivo de 2015/2016 

3. Eleição dos Corpos Sociais para o ano de 2016/2017 

4. Assuntos do interesse geral 

No caso da não existência, à hora marcada, do número legal de presenças, a 

mesma funcionará meia hora mais tarde com qualquer número de presenças. 

 

Canidelo, 04 de Novembro de 2016. 

O Presidente da Assembleia-geral 

 

Avelino Manuel Cardoso Pereira 
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