
 

 

 
 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Emídio Navarro  

Minuta da ata da reunião n.º 46 de 18 de maio de 2022 
 
Ponto prévio: Aprovação das atas das reuniões n.ºs 44 e 45 

Aprovadas por unanimidade dos conselheiros presentes nestas reuniões, realizadas, respetivamente, a 30 
de março e 18 de abril. 

 
Ponto um: Informações 

- Conselheira Beatriz Antunes, representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
D. António da Costa (APEDAC): a APEDAC promoveu sessões de esclarecimento sobre a admissão de alunos 
para a frequência do ensino articulado da dança e da música, antecipando as audições previstas para maio, 
e convidando representantes das Associações de Pais das Escolas Primárias do AEEN. Em 16 de maio foi 
realizada a sessão com a Ca.DA (Companhia de Dança de Almada),  onde esteve presente a Coordenadora 
Pedagógica, Carla Albuquerque,  esclarecendo as Associações de Pais sobre o regime articulado da Dança 
no AEEN e o funcionamento das audições. Agendada para 19 de maio, a sessão com o Conservatório de 
Artes Performativas de Almada, conta com a presença da Diretora Pedagógica, Susana Janeiro, com a 
mesma finalidade, mas para o regime articulado da música naquele Conservatório. Ainda não foi 
possível agendar sessão com a Academia de Música de Almada, instituição que também tem protocolado 
regime articulado com a Escola D. António da Costa.  
- Conselheiro José Diogo, representante do centro de formação AlmadaForma: o programa de Capacitação 
Digital Docente encontra-se a cerca de metade da sua concretização, envolvendo a monitorização do Plano 
Digital das Escolas; o centro de formação continua a realizar, desde o ano anterior, ações de curta duração 
sobre Estilos de Vida Saudável que decorrem uma vez por mês e são abertas à comunidade, podendo ser 
requerido certificado de participação; participa também no Plano Local de Leitura, no âmbito do Plano 
Nacional de Leitura, em colaboração com a Câmara Municipal de Almada, e dirigido a professores e 
encarregados de educação. 

 
Ponto dois: Apreciação do relatório emitido pela Comissão de Avaliação das Candidaturas e eleição para o 
lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas Emídio Navarro 

Após análise do relatório, o candidato único, professor Manuel Guilhermino Gonçalves de Além, foi eleito 
para o lugar de diretor, com 17 votos a favor e um voto em branco.  
Aguarda-se a homologação desta eleição pela Direção-Geral da Administração Escolar, estando prevista a 
tomada de posse do diretor eleito em reunião de Conselho Geral no dia 20 de junho. 

 
Ponto três: Outros assuntos. 

Não foram apresentados outros assuntos. 
 
A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. 
 
 

A Presidente 
 

 
Paula Silveira 


