
CONSELHO GERAL 

ATA NÚMERO CINQUENTA E DOIS 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, reuniu 

na sala seminário 8 do bloco seis, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

Anselmo de Andrade sob a presidência da professora Zélia Vasques Condeça, para dar 

cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------ 

Ponto um: informações; --------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Aprovação do Plano Anual de Atividades; -------------------------------------------- 

Ponto três: Aprovação do Regimento do Conselho Geral e do Conselho Administrativo;  

Ponto quatro: pedido de autorização do gozo de férias do diretor do agrupamento. ---- 

A reunião teve início com a leitura da ata número cinquenta e um, que foi aprovada 

com onze votos a favor e três abstenções. ----------------------------------------------------------- 

Fomos informados que o Conselho Geral já se encontra quase em pleno 

funcionamento, faltando apenas a resposta e aceitação da conselheira da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia do Monte da Caparica. --------------------------------------------------- 

O diretor do agrupamento comunicou que já tinha em suas mãos o orçamento da 

empresa Orange Ways para instalar na escola sede painéis de energia renováveis. 

Apresentou os valores bem como explicou o modo de contratação e qual o retorno 

monetário para o agrupamento. Será na interrupção da Páscoa que os mesmos serão 

colocados, sem prejudicar o normal funcionamento das atividades letivas. Foi depois 

pedido à conselheira Maria José Tomé se esta mudança não poderia ser extensível às 

escolas do primeiro ciclo e jardins-de-infância. A maioria dos conselheiros foi da 

opinião que é necessário saber mais informações sobre o modo contratual bem como 

escutar a opinião da tutela. Ficou decidido que o diretor iria informar-se e, numa outra 

reunião do Conselho Geral, retomar-se-á este assunto para tomar uma decisão. --------- 

Cumprindo a ordem de trabalhos, o conselheiro Pedro Pinto considerou o Plano Anual 

de Atividades para este ano letivo, extenso e repetitivo, questionando se todas as 

atividades enumeradas irão efetivamente ser concretizadas. Após algum debate, o 

Conselho Geral recomendou que, numa próxima reunião, fosse analisado o balanço 

das atividades programadas para o primeiro período deste ano letivo, com o intuito de 

avaliar se a maioria foi concretizada. Foi ainda feita a sugestão que se deve insistir na 

divulgação do Plano Anual de Atividades de forma mais aberta a toda a comunidade 

escolar. O mesmo foi aprovado na generalidade e por unanimidade, ficando a 

comissão atual de reavaliar o documento em questão. ------------------------------------------- 

A proposta de Regimento do Conselho Geral foi aprovada por unanimidade, após uma 

pequena alteração do texto do artigo 10º, ponto 2. Onde se lê “Se, decorrida meia 

hora após a hora para que foi marcada a reunião, não se alcançar o quórum referido, 

far-se-á nova convocatória para daí a 48 horas.”, deve-se ler “Se, decorrida meia hora 

após a hora para que foi marcada a reunião, não se alcançar o quórum referido, far-se-

á nova convocatória até 48 horas.”. ------------------------------------------------------------------- 



O diretor informou que é de lei a existência de um Regimento Interno do Conselho 

Administrativo e que o mesmo não existia até ao início do seu mandato, daí a proposta 

deste documento que foi votado por consenso pelos conselheiros que constituem este 

Conselho Geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O professor Carlos Filipe Calvário de Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas 

Anselmo de Andrade, pediu autorização para gozar uma semana de férias durante o 

mês de janeiro, visto que o mesmo ainda não o fez devido ao avultado volume de 

trabalho para quem inicia um mandato com este cargo. Por unanimidade, o Conselho 

Geral autorizou. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi marcada nova reunião de Conselho Geral para o próximo dia vinte e quatro de 

janeiro pelas dezoito horas. ------------------------------------------------------------------------------ 

E nada mais havendo a tratar, foi redigida esta ata, que após ser lida e aprovada, será 

assinada nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente do Conselho Geral ____________________________________________ 

A secretária ____________________________________________________________ 

A secretária ____________________________________________________________ 


