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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1  - Aprovação da ata da reunião de 26 de maio. 
Ponto 2 – Tomada de posse da Diretora. 
Ponto 3 – Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior: 

• Foi aprovada a ata da reunião do dia 26 de maio por todos os elementos do Conselho Geral, com 
direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião.  

Ponto 2 –Tomada de posse da Diretora. 
 

• De acordo com o artigo 25º do Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de abril, na sua republicação do Decreto-

Lei nº137/2012 de 2 de julho, foi reconduzida por unanimidade no dia 24 de março, para o quadriénio 

2021/2025, a docente Deolinda Sara Gomes Andrade e Guardado da Silva, a qual tomou posse como 

Diretora do Agrupamento. 

Todavia,  e dadas as circunstâncias atuais de pandemia, este evento esteve sujeito ao cumprimento 

do estabelecido no Plano de Contingência do Agrupamento, e a  singularidade dos tempos que 

vivemos determinou ser desejável um número restrito de elementos da comunidade educativa. 

Assim, estiveram presentes os membros do Conselho Geral, por inerência, os elementos da direção, 

do Conselho Pedagógico, a Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos e a Chefe dos 

Assistentes Operacionais do Agrupamento. Foram endereçados convites ao Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche, bem como ao Vereador da Educação, os quais por motivos improcrastináveis 

não puderam comparecer. 

• A Presidente do Conselho Geral informou que, de acordo com o estatuído no artigo 24.º, do Decreto-

Lei nº75/2008 de 22 de abril, na sua republicação do Decreto-Lei nº137/2012 de 2 de julho ,após a 

tomada de posse da Diretora, esta deverá, no prazo máximo de 30 dias, designar o subdiretor e os 

seus adjuntos; estes tomarão posse nos 30 dias subsequentes à sua designação. 

• Informou ainda que, de acordo com a Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto, artigo 6.º  “Para efeitos 

de aplicação do presente diploma, os docentes em exercício de funções de diretor elaboram, num 

prazo máximo de 90 dias após o início do mandato, uma carta de missão, validada através de 

assinatura do respetivo presidente do conselho geral, […]”; 
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• Ainda de acordo com aquele diploma, no artigo 5.º, pontos 1 e 2, o Conselho Geral deverá definir os 

critérios em que se baseia a avaliação da Diretora, os quais deverão ser publicamente divulgados 

num prazo máximo de 60 dias, após o início do mandato da Diretora. 

• A Presidente do Conselho Geral apresentou uma breve síntese, em forma de agradecimento, sobre o 

trabalho desempenhado pela Sr.ª Diretora ao longo do quadriénio 2017-2021, uma vez que a sua 

ação, ao longo do mandato anterior foi duplamente reconhecida pelo Conselho Geral: no dia 24 de 

março, dia em que foi reconduzida por unanimidade, e neste dia da sua tomada de posse, em que 

todos os presentes fizeram questão de, naturalmente, exprimirem a sua satisfação pela sua 

continuidade no desempenho deste cargo, através da sua Presidente. 

• A Diretora assinou o termo de posse perante todos os elementos presentes e, seguidamente, 

pronunciou-se, manifestando o seu agradecimento e apreço pela sua recondução, referiu o percurso 

efetuado e destacou o empenho de toda a comunidade educativa e dos parceiros do Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia durante o seu anterior mandato. Neste seu discurso, a Senhora Diretora 

expressou o seu agradecimento à Equipa que a acompanhou no seu primeiro mandato e anunciou os 

elementos que constituirão a sua futura equipa de trabalho na direção, os quais irão tomar posse. 

• A Presidente do Conselho Geral agradeceu a presença de todos, manifestando com especial 

consideração e agradecimento, a colaboração e a dedicação de todos os membros do Conselho Geral 

durante o percurso percorrido, que embora atribulado devido a fatores externos como a atual 

pandemia, não nos detiveram, tornando-nos mais fortes e resilientes, na missão que é servir de forma 

clara, transparente e eficiente a comunidade educativa. 

Ponto 3 - Outros assuntos e deliberações. 
 

• Uma das representantes dos Encarregados de Educação comunicou que recebeu uma reclamação 

relativamente a uma suposta situação pontual de divergência entre um Encarregado de Educação e 

um docente titular de turma do seu educando, tendo a Diretora ouvido e recolhido a informação, 

afirmando que não tinha conhecimento e que iria averiguar. 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 07 de 

junho de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 
 

 

 
 


