
Lista A

Eleições para o Conselho Geral Pais/Encarregados de Educação

No próximo dia 19 de Novembro, do corrente ano, realizar-se-á na Sede do
Agrupamento (Escola Secundária de Vagos), entre as 19h15 e 21h15, eleições para a
constituição do grupo de representantes de Pais/Encarregados de Educação para o
Conselho Geral do Agrupamento de Vagos. Este órgão é bastante importante,
porquanto assegura a representação e, sobretudo, uma maior participação dos
Pais/EEs na comunidade educativa do Agrupamento.

Assim, a LISTA A é composta por Pais/EEs que já fizeram parte do órgão no
último mandato (2019/2021), com a alteração de apenas um elemento. Neste dois
anos letivos transatos, a LISTA A pode afirmar que estabeleceu a missão de
representar verdadeiramente os pais/EEs do Agrupamento, levando ao Conselho
Geral as suas preocupações e/ou outros assuntos do interesse comum/individual,
tendo-a cumprido positivamente.

Os membros que constituem a Lista A são pessoas sem ambições políticas,
pessoas simples, comuns e trabalhadoras que se preocupam com o bem estar de
toda a comunidade escolar do Agrupamento. Mostraram-se sempre disponíveis para
ouvir os pais/EEs das suas escolas e ajudar, servindo de elo intermediário entre a
Escola que representam e o Conselho Geral. A própria organização da lista respeita o
regulamento das eleições, apresentando um elemento representativo de cada um
dos ciclos de ensino. A saber:

Efetivos Suplentes
- Elizabeth Ferreira - Jardim de Infância
- Marco Lancha - 1º Ciclo
- Margarida Hipólito - Secundário
- Dânia Martins - 3º Ciclo
- Margarida Mimoso - 2º Ciclo

Nuno Beça
Katty da Silva
Teresa Martins
Laura Ramos
Laura Subert

Para este novo mandato, a Lista Amantém o compromisso de cumprir com a
sua missão de representar todos os Pais/EEs do Agrupamento, com uma visão
enriquecida pela experiência, mas com o mesmo empenho e responsabilidade com
que os habituamos.

Para tal, pedimos que não deixem de votar no próximo dia 19 de Novembro,
na Escola Secundária de Vagos, entre as 19h15 e 21h15. Votem Lista A!
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