
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALDEVEZ 
Sede – Escola EB 2,3/S de Arcos de Valdevez; 

Email: associacaopais.agrupvaldevez@gmail.com 

NIPC 508891620 – CAE/P 94994 

 

 

INFORMAÇÃO 
Cumprindo o estabelecido nos estatutos haverá eleições para todos os órgãos da APEE, e que são a Mesa 

da Assembleia Geral, o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal, tendo as listas de ser compostas pelo 

menos por 14 elementos  (n.º 2 do art.º 22º), obrigatoriamente associados, indicando o cargo a que se 

candidatam e acompanhadas de um plano de ação para o mandato  e  declaração de cada associado 

proposto, no qual se confirme a aceitação do cargo para que é candidato (nº 4 do art.º 22). Os estatutos 

encontram-se disponíveis para consulta na página do Agrupamento em www.aev.edu.pt.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVISO 
Avisam-se todos os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 

Agrupamento de Escolas de Valdevez que: 

a. O prazo para a entrega das candidaturas termina no dia 25/03/2021 e 

deverão ser entregues na secretaria da Escola EB 2,3/S de Arcos de 

Valdevez até às 16:30 horas. 

b. Serão afixadas as listas candidatas no dia 26/03/2021. 

c. O ato eleitoral realiza-se no dia 09/04/2021, conforme ponto 2 da 

convocatória, sendo a abertura das urnas às 17:30 horas e prevendo-se o 

seu encerramento às 18:30, no Auditório da Escola EB 2,3/S de Arcos de 

Valdevez. 

d. Realiza-se uma Assembleia Geral de Pais e Encarregados de 

Educação em 09/04/2021, cuja convocatória se junta. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONVOCATÓRIA 
Convocam-se todos os Pais e Encarregados de Educação dos Alunos 

do Agrupamento de Escolas de Valdevez para uma Assembleia Geral a 

realizar no dia 09/04/2021 (sexta-feira) pelas 17h30, no Auditório da EB 

2,3/S de Arcos de Valdevez, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1– Aprovação de Contas 2020. 

Ponto 2– Eleição dos órgãos sociais. 

Ponto 3– Ato de posse dos órgãos eleitos. 

         Ponto 4– Aprovação dos elementos que irão integrar o Conselho 

Geral. 

 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEE 

Paulo Eurico Guedes Vieira Teixeira Pereira 
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