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Aos 26 dias do mês de junho de 2019, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Santiago do Cacém para dar cumprimento à Ordem de Trabalhos que abaixo se elenca. 

1. Informações; 

2. Tomada de posse dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação (2019-2021);  

3.  Análise das deliberações/decisões tomadas pelo Conselho Geral entre 29.04.2019 e 16.05.2019; 

4.  Aprovação da ata da reunião anterior; 

5.  Aprovação do regimento do Conselho Geral; 

6.  Aprovação do mapa de férias do Diretor; 

7.  Aprovação do regulamento sobre a devolução dos manuais escolares; 

8.  Nomeação de comissões especializadas (análise de recursos; definição de linhas orientadoras do 

planeamento e execução das atividades no domínio da ação social escolar; definição dos 

critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas); 

9. Análise e decisão sobre recursos interpostos por Encarregados de Educação (aplicação de 

medidas disciplinares). 
 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes do Pessoal Docente – Anabela 

Gonçalves, Anabela Rodrigues, Dina Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira e Sandra Ruivo; 

representantes do Pessoal não-Docente – Ana Maria Henriques e Sara Costa; representantes dos Pais e 

Encarregados de Educação – Carla Breu, Célia Soares, Helena Soares, Lénia Gil e Rui Malveiro; 

representantes do Município –  Isabel Contente e Robertina Pinela; Representantes da Comunidade 

Local –  Álvaro Pinto e Isabel Pereira; Diretor – Manuel Mourão. 
 
De acordo com a ordem de trabalhos estabelecida, as deliberações tomadas foram as que se seguem: 
 

1. A Presidente prestou informações sobre reuniões de trabalho, um aditamento de parecer, a 

assembleia geral de pais, a eleição dos novos representantes e os recursos hierárquicos dirigidos 

a este órgão. O Diretor deu informações sobre o período de exames, o funcionamento do 

próximo ano letivo, a constituição da sua equipa (que integrará as professoras Rute Santos e Mª 

José Palmeira, em substituição das docentes Lara Soares e Alexandra Pinto, respetivamente). 

2. Tomaram posse os representantes dos Pais e Encarregados de Educação para o biénio 2019 -

2021, a saber: Carla Breu, Célia Soares, Lénia Gil, Helena Soares e Rui Malveiro;  
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3.  Foram analisadas e ratificadas todas as deliberações tomadas pelo Conselho Geral entre 

29.04.2019 e 16.05.2019; 

4.  Foi aprovada a ata da reunião anterior por unanimidade dos conselheiros presentes na reunião; 

5.  Foi aprovado o regimento do Conselho Geral; 

6.  Foi aprovado o mapa de férias do Diretor; 

7.  Não foi aprovado o regulamento sobre a devolução dos manuais escolares; 

8.  Foram nomeadas duas comissões especializadas: análise de recursos  – Anabela Gonçalves, Mª 

Isabel Silva, José Rui Ferreira, Sara Costa, Célia Soares, Helena Soares e Isabel Pereira; definição 

de linhas orientadoras do planeamento/execução das atividades no domínio da ação social 

escolar e definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas – Anabela Gonçalves, Anabela Rodrigues, Sandra Ruivo, Ana 

Henriques, Célia Soares, Helena Soares e Álvaro Pinto; 

9. Foram analisados os recursos hierárquicos interpostos por quatro Encarregados de Educação 

(aplicação de medidas disciplinares corretivas) e aprovada a proposta de decisão da relatora 

designada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

_____________________________ _____________________________ 

(Fernanda Lourenço) (Anabela C. Alves Gonçalves) 

A Secretária A Presidente 


