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Reunião Conselho Geral 

 
20 de setembro de 2021 

 

Com a anuência de todos os presentes a reunião iniciou-se pelo ponto 2 da ordem de trabalhos prevista. 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Tomada de posse dos novos Conselheiros representantes dos corpos docentes, não docentes e 

representante da UCC Leça da Palmeira – ULSM, Enfermeira Cármen Vieira; 

Tomaram posse os Conselheiros: 

Representantes docentes  – Albertina Maria Moreira Silva Batista, pré-escolar;  

– Armindo Maio dos Santos, 3º ciclo; 

– Clara Maria Costa da Silva, pré-escolar; 

– Dora Maria da Costa Araújo, 3º ciclo; 

– Emília Cristina da Cunha Bento, 1º ciclo; 

– Isabel Maria Correia Rodrigues Arrais, 1º ciclo; 

– Isaura Manuela Torres de Araújo, 3º ciclo; 

– Rui Filipe Pires Fernandes, 2º ciclo;  

Representantes não docentes  – Marlene da Silva Sardo, assistente operacional; 

  – Sofia Raquel Santos Carvalho, técnica administrativa; 

Representante da UCC Leça da Palmeira – ULSM – Enfermeira Cármen Vieira.   

3. Definição dos critérios de avaliação da Diretora para cumprimento do artigo 5.º da Portaria n.º 

266/2012, de 30 de agosto; 

Foram elaborados e aprovados os critérios de avaliação da Diretora que se publicitam na página do 

Agrupamento. 

4. Audição, informações, análise e parecer acerca de eventuais assuntos colocados pelos Conselheiros; 

A Diretora partilhou com os presentes que o arranque do ano letivo decorreu de forma tranquila, em 

acordo com as práticas do nosso Agrupamento. Informou ainda que a mudança do telhado da escola 

Sede decorreu de forma tranquila e já está concluída, assim como a intervenção de fundo na rede de 

abastecimento de água. Aguarda-se orientações sobre a intervenção no telhado do Ginásio e no 

pavimento do JI das Ribeiras. 

A professora Clara Silva registou o agradecimento à Engenheira Olga Maia pela doação de uma 

“casinha de brincar”. 
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Iniciou-se o debate sobre a coptação dos restantes parceiros para o Conselho Geral. 

A Associação de Pais questionou a adequação dos equipamentos de redução de velocidade instalados 

nas imediações da Escola Básica de Perafita. 

Foi entregue e aceite a Carta de Missão da Diretora. 

 

 

   Perafita, 21 de setembro 2021 
 

 
          A Presidente do Conselho Geral 
 

 
Afixado em ____/____/ ____                       ___________________________         
                            (Prof. Dora Araújo) 
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