
 

 

CÓD 170872 
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PEDRO EANES LOBATO 

 

Praceta Joaquim Pinto Malta - 2845 – 481 AMORA               Tel.: 21 221 10 20 – Fax: 21 221 30 58                      E-mail: pedroeaneslobato@gmail.com 

 

 CONSELHO GERAL 
 

Resumo da reunião de 22 de janeiro de 2014 
 
 
 Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 22 de janeiro deram cumprimento à 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da ata da reunião de 8 de Janeiro de 2014. 

2. Tomada de posse de novos conselheiros. 

3. Regimento do Conselho Geral 

4. Validação da carta de missão da diretora de acordo com a portaria nº266/2012 de  

     30 de Agosto 

5. Definição e aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento do  

    Agrupamento para o ano 2014. 

6. Outros assuntos 

 

 Foi aprovada a ata de 8 de janeiro de 2012. 

 No ponto dois da ordem de trabalhos tomaram posse os conselheiros, João Joaquim 

Monsanto, representante dos Pais/Encarregados de Educação e Alexandre Gil, 

representante da Comunidade Local ( SFOA). 

No ponto três da ordem de trabalhos o coordenador da Comissão Permanente apresentou 

a proposta de alteração ao regimento do Conselho Geral , a qual foi aprovada por 

unanimidade dos conselheiros presentes. 

No ponto quatro a diretora apresentou e explicou a carta de missão de acordo com a 

portaria nº266/2012 de 30 de Agosto, a qual foi aprovada por unanimidade dos 

conselheiros presentes. A  comissão permanente do Conselho Geral apresentou um 

parecer elaborado sobre a carta de missão da diretora. Após análise, este parecer foi 

aprovado por unanimidade.  

No ponto cinco da ordem de trabalhos o coordenador da Comissão para a definição das 

linhas orientadoras apresentou um documento onde estavam propostas as linhas 

orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano económico de 2014. Após a 
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apresentação foram esclarecidos alguns dos pontos que suscitaram dúvidas. Finalmente 

o documento foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos 

conselheiros presentes. 

No ponto seis da ordem de trabalhos, a Presidente deu conhecimento do novo endereço  

electrónico do Conselho Geral. 

O Conselheiro Pedro Guerreiro, questionou a opção da distribuição de leite com chocolate 

no pré-escolar e no primeiro ciclo, dado que, em sua opinião, não representa a opção 

mais saudável para os alunos. Propôs que se substituísse o leite com chocolate por leite 

simples ou, caso não seja possível, que existam os dois tipos de leite. A diretora informou 

que neste momento a contratualização do leite já foi feita mas que poderá vir a  ser 

alterada no próximo ano letivo. A conselheira Dulce Nunes colocou uma questão relativa à 

condições que impedem o normal funcionamento das aulas no pavilhão de educação 

física, ao que a diretora respondeu que o encerramento do mesmo teve por base a falta 

de segurança em todo o pavilhão e especificamente nas áreas diretamente relacionadas 

com os alunos. Foram informadas as entidades competentes e aguarda-se resposta. 

Finalmente foi feita a calendarização das reuniões a realizar durante o segundo período. 

 

 

 

Amora, 27 de janeiro de 2014 

 

       A Presidente do conselho Geral 
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