Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento
de Escolas de Montenegro

ATA Nº 18 da Reunião da Direção da APEEM

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas
e trinta minutos, realizou-se na sala número vinte e oito, da Escola Sede do
agrupamento de escolas de Montenegro, a segunda reunião da direção da
associação de pais e encarregados de educação do agrupamento de escolas
de Montenegro. Estiveram presentes: Catarina Marques, Felicidade Simão,
Paula Caipira e Francisco Leitão da Direção. Esteve ainda presente Alexandra
Rombinha da Assembleia Geral.

. Assuntos vários
A) A Felicidade começou por informar que esteve presente numa reunião da
União de Sindicatos, a propósito da organização das iniciativas comemorativas
do 25 de Abril. Foi pedido à APEEM que mobilizasse voluntários para ajudar na
organização do evento. A APEEM, dentro das suas possibilidades, vai ajudar
na divulgação da iniciativa. Ficou ainda de ver que eventos o Agrupamento vai
promover.
B) A Catarina informou que o Professor Carlos Bonança lhe comunicou que o
Instituto de Emprego podia disponibilizar uma pessoa auxiliar para o
Agrupamento e indagou da possibilidade da APEEM pagar o respetivo seguro,
que ronda os € 30,00 por ano. Todos os presentes assentiram.
C) Todos os presentes foram informados de que já estava instalado o toldo na
escola antiga do 1º ciclo. No entanto, o Francisco alertou que o mesmo não era
funcional, nomeadamente quando chove, e que o preço pago fazia crer que
seria instalado algo mais estável e durável.Ficou de se ver esta situação.
D) Por fim, foi aprovada a carta a entregar ao Diretor por causa da inscrição
dos sócios.

Ficou de se tratar, numa próxima reunião a agendar, o tema relacionado com o
relacionamento pedagógico entre professores e alunos e deu-se por encerrada
a reunião.
Foi lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada.

(Catarina Marques)
_________________________________________________________

(Paula Caipira)
__________________________________________________________

Montenegro, 14 de Março de 2014

