
Ata nº3 

Ao vigésimo nono dia do mês de Março de dois mil e dezoito, reuniram na Escola Raul Proença 

em Caldas da Rainha, pelas 18h45m, os sócios da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento Raúl Proença, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Apreciação, discussão e votação do relatório e contas referente ao ano civil 2017; 

2 – Informação sobre atividades a desenvolver pelo conselho executivo. 

Não havendo quórum reuniu em segunda convocatória, pelas 19h15m, com a mesma ordem 

de trabalhos. 

Na ausência do presidente da mesa da Assembleia Geral, a assembleia foi presidida pela vice-

presidente do conselho executivo, Carla Pinelas. 

No que concerne ao ponto 1 da ordem de trabalhos, foram informados os presentes que não 

foi elaborado um relatório de contas, em virtude de só existir uma única entrada a declarar, no 

valor de 70€, referente a quotas de sócio. Foram ainda informados os presentes que  a 

APEASO, entregou um extracto bancário com data de 19 de Outubro, com um saldo de 

126.60€. Relativamente à conta bancária da APEEESRP, conhecemos a sua existência na 

instituição bancária CGD, contudo não nos foi dado acesso à mesma, nem conhecimento do 

valor em caixa.  As contas foram votadas e aprovadas por unanimidade. 

No ponto 2 da ordem de trabalhos foi realizado um balanço das actividades desenvolvidas até 

à presente reunião, a saber: Festejo de ano novo, realizado no dia 13 de Janeiro de 2018, 

Palestra sobre a avaliação externa, realizada no dia 7 de Fevereiro; realização do logo e do site 

da APEARP, realizado pela turma de 12º ano, do ensino profissional de multimédia; criação do 

Clube Aventura, Parcerias e protocolos já realizados ou em processo de formalização, com as 

seguintes instituições: Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Agrupamento de Escolas Raul 

Proença, Paul de Tornada, Sociedade de Instrução Recreativa – Os Pimpões e Centro Cultural e 

de Congressos de Caldas da Rainha. 

Neste último ponto foi solicitado, pela associada Teresa Milhanas, que fosse reforçado o 

policiamento junto da Escola Básica de Santo Onofre. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes. 

 


