ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS

----------------------------------------Ata número vinte --------------------------------- ------------------- Aos dez dias do mês de março de dois mil e doze, pelas treze horas e trinta
minutos reuniram em Assembleia Geral os sócios da Associação de Professores de
Português (APP). A reunião decorreu no auditório da Escola Secundária Rainha D.
Leonor, em Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Pedro Aido, deu início à
sessão, que obedeceu à seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------- Ponto um: apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades
e Contas de dois mil e onze; ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: apresentação, discussão e aprovação do Plano de Atividades e
Orçamento para dois mil e doze. ------------------------------------------------------------------------------ Dando cumprimento à primeira parte do ponto um da ordem de trabalhos, a
Presidente da Direção, Edviges Antunes Ferreira, apresentou o relatório das
atividades realizadas em dois mil e onze, que estrutura o desempenho da
associação em cinco vertentes, a saber: Um. Intervenção Cívica; Dois. Formação
contínua de professores; Três. Publicações; Quatro. TIC; Cinco. Outros projetos.
Depois de fornecidos alguns esclarecimentos, o Relatório de Atividades do ano de
dois mil e onze foi posto à votação e aprovado por unanimidade pelos sócios
presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em seguida, no âmbito da segunda parte do Ponto Um, Teresa Vieira
Cunha, vogal da direção da APP, em substituição da tesoureira, Ana Maria de
Sousa, ausente em Itália por razões laborais, apresentou as contas do ano de dois
mil e onze. Tendo os sócios presentes tido acesso aos dados contabilísticos
constantes do relatório devidamente aprovado pelo Conselho Fiscal, as contas de
dois mil e onze foram postas à votação e aprovadas pelos presentes por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, como previsto no ponto dois, foi apresentado pela
Presidente da APP o Plano de Atividades para dois mil e doze que, mantendo as
linhas de orientação do ano transato, enumera as intenções da Associação nas
vertentes referidas acima no plano de atividades do ano anterior. Salientou-se ainda
a necessidade de se agendar uma assembleia geral extraordinária com caráter
eleitoral para o dia oito de setembro de dois mil e doze, a fim de se substituir a
Tesoureira da direção, Ana Maria de Sousa, que se encontra a trabalhar em Itália,
caso a mesma não regresse no próximo ano letivo. Os assuntos referidos foram
discutidos pela Assembleia, tendo sido dadas sugestões para o seu bom
encaminhamento e prosseguimento das atididades da APP. O Plano de Atividades
para dois mil e doze, incluindo o agendamento da Assembleia Geral Extraordinária
para o dia oito de setembro de dois mil e doze, foi posto à votação e veio a ser
aprovado por unanimidade pelos sócios presentes. Posteriormente, a Vogal da
Direção, Teresa Veiga Cunha, apresentou o orçamento para dois mil e doze,
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explicou aspetos específicos de alguns itens que o constituem e esclareceu as
questões colocadas. O orçamento para dois mil e doze foi posto à votação e
aprovado por unanimidade pelos sócios presentes.------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se
lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos
da lei.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral: _________João Pedro Aido_________
Secretária da Mesa da Assembleia Geral:_________ Maria Manuel Chitas______
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