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Conselho Geral Extraordinário 

Ata nº5 de 2022_2023 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, reuniu na escola sede do Agrupamento de 

Escolas Vale Aveiras, o Conselho Geral, sob a presidência de Sofia Marques, com a presença dos seguintes elementos:-------- 

Nome Em representação de: Presença 

Cristina Sousa Câmara Municipal de Azambuja Presente 

Filipa Franco Câmara Municipal de Azambuja Falta - justificada 

Tânia Mata Câmara Municipal de Azambuja Presente 

Gabriela Costa C. Local – Centro Social e Paroquial A. Cima Falta - justificada 

Sérgio Alexandre C. Local - J. Freguesia Aveiras de Cima Presente 

Horácio Abreu C. Local - J. Freguesia Vale Paraíso Presente 

Lourença Simões Diretora Presente 

Ana Cristina Isidro Docentes Presente 

Carlos Mocho Docentes Falta não justificada 

Fátima Jesus Deus Docentes Presente 

Maria Rute Fonseca Docentes Presente 

Patrícia Machado Docentes Presente 

Pedro Jesus Docentes Presente 

Sérgio Troeira Docentes Presente 

Maria Graça Vicente Pessoal não docente Falta não justificada 

Susana Abreu Pessoal não docente Falta não justificada 

Sofia Marques  Pais e Enc. de Educação Presente 

Maria Couceiro Pais e Enc. de Educação Presente 

Marco Carvalhal Pais e Enc. de Educação Presente 

Sílvia Vítor Pais e Enc. de Educação Presente 

Rita Torrão Pais e Enc. de Educação Falta não justificada 

Vanessa Valente Pais e Enc. de Educação Falta - justificada 

Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um: Breve apresentação dos conselheiros;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois: Aprovação das atas 3 e 4 de 2022/2023;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Três: Aprovação Regulamento Interno 2022-2025;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro: Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No que diz respeito ao ponto um da ordem de trabalhos foi feita a apresentação individual de todos os 

conselheiros presentes, uma vez que entraram novos membros, sendo-lhes dadas as boas-vindas. -------------------

Em relação ao ponto dois, foi alterada a ordem de trabalhos por se ter verificado que a ata três já tinha sido 

aprovada. Assim, a ata número quatro foi aprovada por unanimidade, com as alterações previamente solicitadas 

pelos conselheiros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto três, foi apresentado o quadro resumo elaborado pela Presidente do Conselho Geral 

onde constavam os artigos do atual Regulamento Interno cuja alteração é proposta pela Direção do 

Agrupamento para o novo Regulamento Interno 2022-2025. A Diretora do Agrupamento informou que os 

trabalhos de revisão do Regulamento tiveram início no ano letivo anterior, tendo sido solicitada a colaboração 

dos vários agentes da comunidade educativa na sua revisão. De uma forma geral, o documento foi aligeirado, 

reportando sempre à legislação em vigor, foi alterada nomenclatura, tendo sido aprovado em Conselho 

Pedagógico. Os Conselheiros tiveram oportunidade de se pronunciar sobre o documento, não tendo efetuado 

qualquer pedido de esclarecimento. O Regulamento foi aprovado por unanimidade. ------------------------------- 

Chegado ao ponto quatro da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral informou que o site do 

Agrupamento tem um separador destinado a este órgão e era importante que fosse sendo alimentado com 

informação acerca do trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral. Ainda neste ponto, a Presidente entregou a 

cada conselheiro um documento onde constava a redação do artigo nº 13 do Decreto-Lei 75/2008 de 22 de 

Abril, na qual se encontram definidas as competências do Conselho Geral, realçando a importância deste órgão 

num agrupamento de escolas e definindo os próximos trabalhos deste Conselho Geral com a criação das linhas 

orientadoras para a direção do agrupamento. A Diretora informou os conselheiros que brevemente terá de ser 

apreciado e aprovado o Relatório de Conta de Gerência. O Presidente de Junta de Freguesia de Vale do Paraíso 

informou os conselheiros que se perspetivam dois grandes projetos que duplicarão os residentes na freguesia 

de Aveiras de Cima, pelo que é urgente que este órgão reflita acerca desta realidade tão breve quanto possível.  

Neste sentido alerta-se para a necessidade de se rever a Carta Educativa de forma que este documento 

estratégico contemple um equipamento que responda às necessidades de educação desta população. --------- 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Geral deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata que depois de lida foi aprovada por todos os presentes. ---------------------------------------------------- 

 

 

A secretária                                                    A Presidente do Conselho Geral 

____________________                                                _______________________________ 
(Sílvia Vítor)                                                                 (Sofia Marques de Andrade Nunes) 

 


