
 

 

 

Conselho Geral  

Minuta da ata da reunião n.º 50 de 14 de setembro de 2022 

 

 Antes do início dos trabalhos o Senhor Diretor apresentou a este Conselho a equipa da direção. 
 
Ponto um: Informações 

- Presidente, professora Paula Silveira:  
Cessaram mandato, por ter deixado de preencher as condições que levaram à sua eleição, os 

conselheiros representantes dos alunos, Daniel Gonçalves e Mariana Rodrigues, e a conselheira representante 
dos encarregados de educação pela Escola Básica n.º3 da Cova da Piedade, Susana Lima. A eleição dos 
representantes dos alunos será feita no reinício das aulas. A representante dos encarregados de educação, será 
substituída pela segunda suplente, Eunice Lopes, da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Cataventos da Paz, visto o 1º suplente da Escola Básica n.º3 da Cova da Piedade também já não ter educando 
neste estabelecimento. 

 
- Conselheiro Fernando Campos, representante da autarquia pela Câmara Municipal de Almada (CMA):   
O município está disponível para participar no Programa Ecovalor, as escolas interessadas devem 

informar dessa intenção o organismo Almada Cidade Educadora. 
 
- Diretor, professor Manuel Além:  
As receções aos alunos são a 14 a 15 de setembro, as aulas iniciam a 16 de setembro;  
As obras no refeitório da Escola Secundária Emídio Navarro (ESEN) foram consideradas como 

terminadas no interior da sala do aluno, faltando apenas os arranjos na parte exterior. O Sr. Delegado de Saúde, 
a quem foi pedida verificação, em articulação com a empresa Parque Escolar, deu o seu aval à abertura do 
refeitório; será solicitado apoio ao Serviço Veterinário da CMA para prevenir que os pombos voltem a fazer ninho 
noutros locais da escola; as cozinhas da Escola D. António da Costa (EDAC) e da Escola Básica de Almada vão ficar 
desativadas temporariamente por não reunirem as necessárias condições de segurança alimentar, passando os 
respetivos refeitórios a funcionar servindo refeições que são transportadas de outras escolas, nomeadamente 
da Escola Secundária do Monte de Caparica. 

Continua a verificar-se infiltrações em vários pontos do telhado da EDAC; vai ser solicitado à Junta de 
Freguesia que proceda ao desentupimento dos algerozes. 

Foi proposto à Associação de Pais e Encarregados de Educação da EDAC a constituição das Atividades de 
Tempos Livres, para o 1.º ciclo, que, de momento, não tinha condições para o fazer; a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola dos Caranguejais disponibilizou-se nesse sentido, estando este pronto a 
funcionar no início do ano letivo. 
 
Ponto dois: Alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento 

O Senhor Diretor esclareceu que as alterações propostas e aprovadas na reunião de Conselho 
Pedagógico de 3 de setembro, resultam da adaptação do Regulamento Interno ao Projeto de Intervenção da 
atual direção, assim como de correções devido a mudanças na legislação. Esta proposta é feita, também, a partir 
dos cerca de 80 contributos dos vários setores da escola. 

 
 



 

 

 
 
As alterações propostas pelo Conselho Pedagógico foram aprovadas por unanimidade, exceto no que 

respeita aos seguintes artigos: 
 Ponto 6, anterior Ponto 3, do art.º 109, relativamente à disciplina de Educação Moral e Religiosa 

Católica (EMRC) ser considerada para o efeito de atribuição de mérito académico: os conselheiros consideraram, 
por unanimidade, recomendar que não se proceda a esta alteração devido ao estado português ser laico e a 
disciplina de EMRC não contar para a transição/ aprovação dos alunos. 
 

Ponto 6 do Art.º 232, relativamente à convocatória de reuniões de cariz extraordinário e urgente: de 
acordo com o Código do Procedimento Administrativo (Artigo 24.º Reuniões extraordinárias), esta deve ser feita 
com pelo menos 48 horas de antecedência, em vez das 12 horas que constam do texto da proposta.  
   
Ponto três: Outros assuntos 

- Não foram apresentados outros assuntos. 
 

 
A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

Paula Cristina Salvação Brum da Silveira 


