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Conselho Geral  
Minuta da Ata da sessão cinquenta três 
 
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e 

quarenta e cinco minutos, na escola sede do Agrupamento, reuniram-se os membros do 

Conselho Geral, sob a presidência do/a Sara Catarina Moreira Barbosa, com exceção dos 

conselheiros Hugo Lopes, Germano Martins e Sandra Lobão, realizou-se na sala 

dezassete com seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------  

Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da última reunião do Conselho Geral; -- 

Ponto dois: Tomada de posse de Conselheiro; ---------------------------------------------------------- 

Ponto três: Análise e apreciação do Recurso de impugnação e requerimento da Sra. 

Conselheira Helena Machado; ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Aprovação do calendário para eleições do corpo docente para o Conselho 

Geral de acordo com o Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho; ---------------------------------------- 

Ponto cinco: Outros Assuntos.-------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da última reunião do Conselho Geral. 

Após efetuada a leitura da ata cinquenta e um de vinte e nove de julho, foi aprovada por 

maioria, exceto pelos conselheiros: Hugo Lopes, Ana Medeiros, Sandra Lobão, e Miguel 

Alonso, por não se encontrarem presentes na última reunião e, foi votada contra pelas 

conselheiras: Laura Miguel, Helena Machado e Helena Pereira. Após efetuada a leitura da 

ata cinquenta e dois de trinta e um de julho, foi aprovada pela maioria, exceto pelos 

conselheiros Joel Costa, José Carvalho, Sandra Lobão, Marisa Sousa e Joelle Pinto por 

não se encontrarem presentes na última reunião. ------------------------------------------------------ 

Ponto dois: Tomada de posse de Conselheiro, foi feita a tomada de posse da conselheira 

Joelle Pinto, representante do pessoal docente. ------------------------------------------------------- 

Ponto três: Análise e apreciação do Recurso de impugnação e requerimento da Sra. 

Conselheira Helena Machado. A conselheira Helena Machado fez saber que mantém a 

impugnação relativamente à deliberação tomada pelo Conselho Geral da reunião 

extraordinária de trinta e um de julho de dois mil e vinte, concretamente a dissolução do 

órgão e marcação de eleições antecipadas para o dito órgão. Após reflexão sobre a sua 

legalidade, a presidente informou que recebeu a demissão de todos os membros da Lista 

A, exceto da conselheira Helena Machado e duas demissões da Lista B, por não se 

reverem representados devidamente neste órgão. Não havendo substitutos para dar 
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continuidade tendo em conta o Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril e Decreto-Lei n.º 

137/2012 de 2 de julho, propôs eleições para os representantes do pessoal docente. ------- 

Ponto quatro: Aprovação do calendário para eleições do corpo docente para o Conselho 

Geral de acordo com o Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho. A Presidente informou os 

procedimentos, regulamento e a proposta de calendário, que foram aprovados por 

unanimidade. Foi constituída a comissão de acompanhamento do processo eleitoral para 

a qual ficaram os seguintes conselheiros: a presidente, Sara Barbosa; representante de 

docentes, Cristina Teixeira; representante de não docentes, Vitor Vaz; representante de 

encarregados de educação, Humberto Teixeira; representante da comunidade local, 

António Meira e representante da autarquia: Ana Medeiros ou Sandra Lobão. -------------- 

Ponto cinco: Outros Assuntos. O Diretor solicitou aos conselheiros que quando votarem 

contra qualquer ponto, seria construtivo apresentar propostas de alteração para se ter em 

consideração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar na reunião, a qual se lavrou a presente minuta da ata que, 

depois de lida e aprovada pelos presentes e será assinada pelo/a Presidente do Conselho 

Geral e respetivos/as secretários/as. ------------------------------------------------------------------------  

 

O/A Presidente do Conselho Geral: 

______________________________ 

(Sara Catarina Moreira Barbosa) 

 

O/A primeiro/a secretário/a: 

_____________________________ 

(Maria Cristina Sousa Teixeira) 

 

O/A segundo/a secretário/a: 

______________________________ 

(Marília Dores Magalhães Barros Soares) 

 


