
 

 

 

Conselho Geral  

Minuta da ata da reunião n.º 51 de 7 de dezembro de 2022 

 
 
Ponto prévio: Aprovação da ata número 50 da reunião de 14 de setembro 
 Aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes nesta reunião. 
 
Ponto um: Tomadas de posse 
 Tomaram posse: a conselheira Eunice Lopes, substituindo a conselheira Susana Lima em representação 
dos Pais e Encarregados de Educação, e o conselheiro Tiago Oliveira, eleito em 22 de novembro como 
representante dos Alunos. 
 
Ponto dois: Informações 

Senhor Diretor:  
 - Está concluída a intervenção na Escola Secundária Emídio Navarro (ESEN) relativamente à existência 
de pombos na estrutura do edifício, na zona do refeitório; 

- Na Escola D. António da Costa (EDAC), no que respeita à infiltração de água da chuva que provocou 
curto-circuito num quadro elétrico e obrigou a fechar a escola durante três dias, os serviços da autarquia 
substituíram uma caleira partida e estão a proceder a obras de remediação, estando prevista a conclusão de uma 
intervenção mais profunda no próximo ano letivo; 

- A Câmara Municipal teve que abrir uma turma de 1º ciclo, pertencente à Escola Básica de Almada, 
devido ao grande aumento de alunos estrangeiros a integrar no agrupamento, por indicação da Direção Geral de 
Estabelecimentos Escolares (DGEsTE), e porque as turmas existentes já ultrapassam o número de alunos 
previstos na legislação; 

- Este ano, as provas de aferição (2º, 5º e 8º anos) e de final de 3º ciclo (Português e Matemática) vão 
ser realizadas on-line. Solicitou aos representantes dos Pais e Encarregados de Educação que informem e 
sensibilizem os encarregados de educação para a necessidade de pedir o Kit Digital, caso ainda não o tenham 
feito e os alunos não possuam computador portátil, reforçando assim o esforço do agrupamento que está a ser 
feito nesse sentido. 

- O agrupamento tem uma nova página eletrónica https://new.aeen.pt/ 
 

Conselheira Beatriz Antunes: a APEDAC associou-se, mais uma vez, à iniciativa do agrupamento dos 
Cabazes de Natal para famílias carenciadas (recolha de alimentos através dos diretores de turma e dos 
professores curriculares de turma), contribuindo com um livro e um bolo-rei para cada Cabaz de Natal. 
Aguarda-se ainda a indicação da lista completa com identificação dos anos e idades das crianças referenciadas. 

 
Conselheiro João Abrantes: com o intuito de reabilitar a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

da ESEN, foi convocada reunião geral para 30 de novembro, que não se realizou devido ao reduzido número de 
participantes. Solicitou a colaboração da direção, através dos diretores de turma, na convocatória de nova 
assembleia. 

 
Conselheiro Manuel Batista: aguarda-se a entrega de mesas e cadeiras, disponibilizadas pela União de 

Freguesias para o JI e 1º ciclo da EDAC. 
 



 

 

 
Ponto três: Plano Anual de Atividades 2022-2023  

Aprovado por unanimidade, com sugestão de algumas retificações. 
 
Ponto quatro: Outros assuntos  

- Pedido de esclarecimento do Conselheiro Manuel Batista sobre o clube White Sharks. O Senhor Diretor 
esclareceu que este clube de baseball, sem informar a Direção do AEEN, deixou as instalações há dois anos 
letivos, levando grande parte dos materiais que eram utilizados por dois grupos de desporto escolar, o que 
dificultou a prática desta modalidade na Escola Emídio Navarro e que levou ao seu término. Informou também 
que desde 2013 a direção da escola nunca foi solicitada para tomadas de decisão ou para participar em reuniões 
do clube White Sharks. 
 
A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

Paula Cristina Salvação Brum da Silveira 


