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Reunião Conselho Geral 
 

08 de fevereiro de 2022 

 

1. Tomada de posse dos novos Conselheiros representantes dos Encarregados de Educação; 

Tomaram posse os Conselheiros:   Paulo Jorge Coelho Cardoso 

 Isaura Maria Jesus Cardoso Costa 

 Renata Luísa Castro Rodrigues 

 Liliana Araújo 

 Tiago Fernandes 

2. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;  

3. Eleição do Presidente do Conselho Geral;  

No momento da votação estavam presentes catorze Conselheiros. Sendo um voto nulo, foi eleita, 

com dez votos, a professora Dora Maria da Costa Araújo. 

4. Aprovação do Regimento deste órgão;  

O documento, Regimento do Conselho Geral, que esteve disponível para análise prévia, foi 

aprovado por unanimidade, entra em vigor no dia útil seguinte ao da reunião e será publicado na 

página do Agrupamento. Segue em linha com o anterior, clarificando os regulamentos eleitorais 

dos corpos docente e não docente. 

5. Aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento; 

Depois de analisado, e sem que tenham sido propostas alterações, foi aprovado por unanimidade o 

Regulamento Interno. Segue as mesmas linhas do anterior, apenas introduzindo pequenas 

alterações formais e regulando o uso de equipamentos de ocupação de tempos livres na escola 

Sede. 

6. Aprovação do Projeto Educativo_TEIP 21/25;  

Da análise prévia resultaram algumas clarificações e reflexões. O documento que reflete o 

empenho do AE em cumprir a missão de “construir uma comunidade coesa capaz de atuar em 

conjunto na melhoria da qualidade da educação”, “consolidando no AEP uma escola inclusiva, 

científica, ecológica, cultural e digital” foi aprovado por unanimidade.  

7. Aprovação do Plano Anual de Atividades;  

Sem esquecer a natureza dinâmica deste documento, foi aprovado por unanimidade. 

8. Aprovação do Programa de Mentorias;  
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9. Aprovação das Assessorias Técnico-Pedagógicas;  

Foram autorizadas três assessorias técnico-pedagógicas, com as competências que se descrevem: 

 Professora Inês Mourato  Apoio e controlo do arquivo em suporte de papel, proteção civil 

(planos de segurança) e instrutora de procedimentos disciplinares a docentes.  

 Professora Manuela Araújo  Apoio à organização e resolução de questões específicas da 

Educação Inclusiva.  

  Professora Carmo Rothes  Apoio à organização das questões específicas de avaliação de 

desempenho docente. 

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

A coptação dos Conselheiros, representantes da comunidade local, ainda não está completa pelo que 

se continuou o debate em torno deste assunto. 

A Diretora fez o ponto da situação no que concerne as intervenções da autarquia nos edifícios 

escolares. Da intervenção dos Conselheiros, nomeadamente Clara Silva e Paulo Cardoso, percebeu-se 

que há algumas respostas que tardam, nomeadamente obras iniciadas e não concluídas. A Dr.ª Joana 

Aguiar comprometeu-se a esclarecer as situações e disso dar conhecimento, adiantando desde já que 

alguns dos problemas se prendem com uma crise de falta de materiais. 

 O Presidente da Associação de Pais voltou a pedir uma resposta sobre a adequação dos equipamentos 

de redução de velocidade instalados nas imediações da Escola Básica de Perafita, questão que tem 

vindo a colocar em sede de reuniões diversas, sem que obtenha uma resposta. 

 

 

   Perafita, 9 de fevereiro 2022 
 

 
          A Presidente do Conselho Geral 
 

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