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Bobadela, 26 de Maio de 2009 

O Conselho Executivo 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI Bobadela 

 

apee.ebi.bobadela@gmail.com  

http://apee-ebibobadela.webnode.com  

 

 
 

1. CONVOCATÓRIA Assembleia Geral Pais para dia 29 Maio de 2009 
Dando cumprimento ao estipulado nos estatutos da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 
Integrada da Bobadela, art. 4 alínea d), Ernesto Aguiar, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, convoca para o dia 29 Maio 
de 2009, pelas 19.00h, nas instalações da escola, a Assembleia Geral com a seguinte ordem de trabalhos: 
 - Nomeação dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação da Escola EBI da Bobadela no Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas da Bobadela. 
Se à hora marcada não houver, a maioria absoluta de associados, a mesma terá lugar em segunda convocação, meia hora 
depois, com qualquer número de associados, Art. 15º alínea 2).  
Contamos com a sua presença. 

 

2. Nova Acção de Formação – “A Sexualidade e a afectividade na pré-
adolescência” 
Vai realiza-se uma nova acção de formação dirigida ao pais e encarregados de educação dos alunos dos 3º, 4º e 5º anos da 
EBI da Bobadela, promovida pelo Projecto de Educação para a Saúde do Agrupamento de Escolas da Bobadela. 
A sessão realiza-se no próximo dia 3 de Junho de 2009 entre as 17:30H e as 19:30H na Biblioteca da EBI da 
Bobadela. 
 

3. Reunião nº9 do Conselho Geral Transitório 
Realizou-se no passado dia 18 de Maio de 2009 pelas 18H30m, conforme convocatória do Presidente do Conselho Geral 
Transitório (CGT) do Agrupamento de Escolas da Bobadela, Sr. Profº. Vitor Faiante, uma Reunião do C.G.T. com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
Ponto Um – Informações 
Ponto dois – Leitura e análise do relatório elaborado pela Comissão de Apreciação de Candidatura a Director do Agrupamento 
de Escolas de Bobadela ( Candidatura apresentada a Concurso ) 
Ponto três –  Eleição do Director  
Todos os elementos do conselho estiveram presentes, dada a importância desta reunião para o futuro do agrupamento de 
escolas da Bobadela, onde foi eleito o novo Director do Agrupamento de Escolas da Bobadela. A APEE EBI da Bobadela fez-se 
representar nesta reunião, pelos Srº Vitor Costa e Srª Tatiana Valente. 

 

4. Acta nº 6 da Reunião dos Orgãos Sociais 
Já se encontra diponivel para consulta / Download a acta nº 6 da reunião dos orgãos socias realizada no passado dia 8 de 
Maio de 2209. 
Consulte em:  http://apee-ebibobadela.webnode.com/actasog/  

 

5. Ementas EBI da Bobadela  
Já se encontram disponíveis para consulta e download as ementas das semanas de 25 a 29 de Maio de 2009 e de 1 de Junho 
a 5 de Junho de 2009. 

 

6. 1º Almoço Convivio da APEE EBI da Bobadela  
Vai realizar-se no próximo dia 27 de Junho de 2009 o 1º Almoço Convivio da APEE EBI da Bobadela. 
A ementa, o programa e preços será disponibilizado brevemente. Mantenha-se informado sobre este evento consultando 
regularmente o nosso site. 


