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Aos 24 dias do mês de julho de 2019, pelas 18:00, 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. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3.  Tomada de posse do Diretor; 

4.  Análise e aprovação das alterações ao regulamento interno propostas, em 27 e 28 de junho, 

pelo Conselho Pedagógico; 

5.  Pronunciamento sobre os critérios de organização dos horários e a constituição de turmas; 

6.  Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no 

domínio da ação social escolar; 

7.  Definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas; 

8. Nomeação de comissão especializada (trabalho preparatório para dar cumprimento ao previsto 

nas alíneas m) e p) do ponto 1., artigo 13.º do DL n.º 137/2012, de 2 de julho). 
 

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

Dina Rodrigues, Fernanda Lourenço, José Rui Ferreira, Mª Isabel Silva 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 da 

Comunidade Local –  Álvaro Pinto, Inês Almeida e Isabel Pereira; representante dos Alunos – Simão 

Boavista; 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 um parecer remetido à DGEstE, no dia 15 de julho, 

respeitante ainda à constituição do conselho geral e sobre a resposta dada a uma solicitação de 

um encarregado de educação (cópia integral de uma deliberação deste órgão). Deu ainda 

informações sobre funções específicas relativas ao funcionamento do conselho geral, a saber: a 

conselheira Maria Isabel Silva será sua suplente em caso de ausência ou impedimento, as 

secretárias permanentes do conselho geral serão as conselheiras Anabela Rodrigues e Fernanda 

Lourenço e o vogal da mesa será o conselheiro José Rui Ferreira. O Diretor deu informações 

sobre o arranque do ano letivo e sobre a constituição das turmas. 
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2. Foi aprovada a ata da reunião anterior por unanimidade dos conselheiros presentes na respetiva 

reunião. 

3.  O Diretor tomou posse para o quadriénio 2019-2023 (com efeitos a 29 de julho de 2019). 

4.  Foram analisadas e aprovadas por unanimidade as propostas de alteração ao regulamento 

interno. 

5.  O conselho geral pronunciou-se favoravelmente sobre os critérios de organização dos horários e 

a constituição de turma. 

6.  Foram aprovadas por unanimidade as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo 

Diretor, das atividades no domínio da ação social escolar. 

7.  Foram aprovados os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas. 

8. Foi nomeada uma comissão especializada para, não só, “acompanhar a ação dos demais órgãos 

de administração e gestão”, como também, “dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo 

em vista o desenvolvimento do projeto educativo e o cumprimento do plano anual de 

atividades”. Integrarão essa comissão os conselheiros Anabela Gonçalves, Dina Rodrigues e José 

Rui Ferreira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________ _____________________________ 

(Fernanda Lourenço) (Anabela C. Alves Gonçalves) 

A Secretária A Presidente 
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