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Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta minutos, sob a presidência 

do Professor Carlos Cruz, reuniu-se o Conselho Geral 18/22, em reunião ordinária, na Escola Secundária Braamcamp 

Freire (Sede do Agrupamento), com a seguinte ordem de trabalhos:  

Ordem de Trabalhos: 

Ponto n. 1 – Composição do Conselho Geral; 
Ponto n. 2 – Aprovação da ata da reunião ordinária anterior (ata nº. 40 de 20-07-2021); 
Ponto n. 3 – Análise e votação do Plano Anual de Atividades 2020-21; 
Ponto n. 4 – Análise e pronúncia sobre o Plano de Desenvolvimento Curricular 21/22 -1ªalteração; 
Ponto n. 5 – Apreciação do Relatório Final do Projeto “Mentoria” ; 
Ponto n. 6 – Apreciação do Relatório Final da equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 
Ponto n. 7 – Análise da situação de organização do Agrupamento – Nomeação da Comissão Especializada; 
Ponto n. 8 – Outros assuntos (Relatórios do Observatório de Qualidade, 1º e 2º momentos; 
Manutenção/Requalificação das escolas – articulação entre o Município e Junta de Freguesia; Manuais/Vouchers; 
Planos de Recuperação de Aprendizagens; Planos de Contingência do AEBF 2021-22).  
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Representantes dos docentes (7) 

 

Representantes do Município de Odivelas (3) 

  

  Diretor 

  

 

Representantes dos Pais e Enc. de Educação (5) 

 

 

Representante do pessoal não docente  

 

NOME  RUBRICA  

MARINA ALMEIDA  PRESENTE  

RITA MAURA REIS  PRESENTE  

  

 Representante dos Alunos 

NOME  RUBRICA  

NUNO FERNANDES  -----------------------------------  

 

Representantes da comunidade local (3)   

NOME  RUBRICA  

AVG – JOÃO TOMÁS  PRESENTE 

AENV – RAQUEL SANTOS  FALTA  

UJFPF – JOSÉ VALVERDE  FALTA 

 

Presidente do Conselho Geral  

NOME  RUBRICA  

CARLOS CRUZ  PRESENTE  

  

Decorreu no passado dia 28 de setembro de 2021 uma reunião ordinária do CG do AEBF onde foram tratados os 

assuntos a seguir indicados: 

Os presentes felicitaram o Professor Jorge Nunes pela sua vitória, enquanto candidato à presidência da União de 

Freguesias Pontinha Famões. 

Ponto n. 1 – Composição do Conselho Geral - Substituição de uma representante do Pessoal Docente, Professora 

Cristina Fonte (deixou de exercer funções no AEBF), pelo Professor José Paio (suplente eleito). 

Uma das representantes dos Pais e Encarregados de Educação, Sandra Cardoso, e o representante dos alunos, Nuno 

Fernandes deixaram de reunir as condições necessárias para serem conselheiros pelo que terão de ser substituídos.  

A conselheira Telma Peres irá contactar a suplente Paula Guerreiro, Presidente da Associação de Pais e Encarregados 

de Educação da Escola Básica Quinta da Condessa e suplente eleita. 

O representante dos alunos foi solicitado ao Senhor Diretor (e direção em gestão) os procedimentos adequados à 

respetiva eleição. 

NOME  RUBRICA  

José Paio PRESENTE 

PAULA SIMÃO  PRESENTE 

FERNANDA DUARTE  PRESENTE  

MARIA TERESA COSTA  FALTA 

CARLOS CRUZ  PRESENTE  

RUI MARTINS  FALTA 

NOÉMIA RUIVO  PRESENTE  

NOME  RUBRICA  

(EF) SUSANA SANTOS  ------------------------------  

(EF) GABRIEL CAETANO  ----------------------------- 

(EF) FERNANDO SARDINHA  PRESENTE  

(SUP) LÚCIA SANTOS  ------------------------------  

(SUP) RITA CABAÇO  ------------------------------- 

(SUP) MARIA LURDES FERREIRA  PRESENTE 

NOME  RUBRICA  

 JORGE NUNES  PRESENTE  

NOME  RUBRICA  

(EF) CLÁUDIA COSTA  PRESENTE 

(EF) TELMA PERES  PRESENTE  

(EF) DANIEL PEREIRA  PRESENTE  

(EF) CATARINA JOSÉ  FALTA 

(EF) SANDRA CARDOSO  -------------------------- 



Página 3 de 3  

  

Ponto n. 2 – Aprovação por maioria da ata da reunião ordinária anterior (ata nº. 40 de 20-07-2021) com abstenção de 

quatro conselheiros por não terem estado presentes na referida reunião. 

Ponto n. 3 – Análise e votação do Plano Anual de Atividades 2020-21 cujo Relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ponto n. 4 – Análise e pronúncia sobre o Plano de Desenvolvimento Curricular 21/22 -1ª alteração já analisado em 

reunião ordinária anterior e entretanto sujeito a pequenas correções, o CG deu parecer favorável ao documento. 

Ponto n. 5 – Apreciação do Relatório Final do Projeto “Mentoria” cujo parecer do CG foi favorável. 

Ponto n. 6 – Apreciação do Relatório Final da equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e por unanimidade 

o Cg decidiu endereçar um voto de reconhecimento, agradecimento e incentivo à continuidade do trabalho efetuado 

pela equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. Foi sugerido que este reconhecimento fosse publicado na 

página oficial do Agrupamento de Escolas. 

Ponto n. 7 – Análise da situação de organização do Agrupamento – Nomeação da Comissão Especializada e de acordo 

com o n.º 3 do artigo 26.º do Decreto-lei 75/2008, de 22 de abril e redação de Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, o 

regime de exercício de funções de diretor é exclusivo, implicando a incompatibilidade com quaisquer outras funções, 

sejam públicas ou privadas, remuneradas ou não.  

Esta situação implica uma série de procedimentos a adotar de imediato, nomeadamente: 1) Comunicação formal e 

imediata à DGeSTE; 2) Nomeação de Comissão Especializada de Apoio ao Procedimento Concursal Prévio à eleição do 

Diretor, composta pelo Presidente do Conselho Geral – Professor Carlos Cruz (que preside); de representantes do 

Pessoal Docente – Professor Rui Martins e Professora Maria Teresa Costa; de representante do Pessoal Não Docente – 

Rita Reis; de representante dos Pais e Encarregados de Educação – Telma Peres. 

Ponto n. 8 – Outros assuntos (Relatórios do Observatório de Qualidade, 1º e 2º momentos (Na opinião de alguns 

conselheiros, o relatório do Observatório de Qualidade deveria incluir um resumo e maior divulgação dos 

resultados/conclusões, pois a maioria dos Pais e Encarregados de Educação devem ter conhecimento dos mesmos); 

Manutenção/Requalificação das escolas – articulação entre o Município e Junta de Freguesia (foi mencionado pela que 

a EB Quinta da Condessa continua com problemas de infiltrações, portas sem abrir, entre outros pelo que se solicitou 

esclarecimentos quanto à competência/responsabilidade de quem deve reparar tendo ficado sugerido o envio de um 

documento em que espelhasse as competências de cada entidade, nesta área); Manuais/Vouchers; Planos de 

Recuperação de Aprendizagens (cuja devolução e entrega dos manuais escolares ainda tinha situações por resolver. 

Foi proposto publicar nas páginas de cada escola uma informação para se sanar o problema); Planos de Recuperação 

das Aprendizagens (o Diretor Jorge Nunes informou do reforço das horas de coadjuvação no 1º ciclo do ensino básico, 

no 5º e 6ºs anos onde há coadjuvação de 45 minutos na disciplina de Matemática e de Português, no 7º ano, 

igualmente, na disciplina de Matemática e no 3º ciclo em Físico-Química). Planos de Contingência do AEBF 2021-2 (cuja 

atualização está sujeita às orientações que brevemente serão emanadas pela Direção Geral da Saúde). 

Não havendo outros assuntos a tratar foi a sessão encerrada. Eram vinte horas e trinta minutos.

  

O Presidente do Conselho Geral (Carlos Cruz) A Secretária (Lurdes Ferreira) 


