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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1  - Tomada de posse dos novos elementos do Conselho Geral. 
Ponto 2 – Cooptação dos elementos da Comunidade Local. 
Ponto 3 – Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Tomada de posse dos novos elementos do Conselho Geral. 

• A Presidente do Conselho Geral a cessar funções, professora Ana Paula Rodrigues, começou por dar 

as boas-vindas a todos os novos elementos eleitos e procedeu à sua apresentação. 

• Os elementos eleitos em representação do pessoal docente são: Ana Paula Rodrigues, Maria Isabel 

Reis, Lídia Reis, Ana Luísa Gregório, Valdemiro Rodrigues, Maria da Conceição Santos e Sandrina 

Mesquita. 

• Quanto aos representantes do pessoal não docente, vão integrar este Conselho Geral a representante 

do pessoal assistente técnico, Eva Cordoeiro e a representante do pessoal assistente operacional, Ana 

Isabel Rainha. 

Ponto 2 – Cooptação dos elementos da Comunidade Local. 
 

• O Conselho Geral deliberou por unanimidade dos membros presentes, que seriam cooptados, 

enquanto parceiros privilegiados deste Agrupamento de Escolas, as Juntas de Freguesia da área de 

influência do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia: as Juntas de freguesia de Atouguia da 

Baleia, Ferrel e Serra del Rei. Ainda neste contexto, foi dada a palavra à Diretora deste Agrupamento 

que reiterou a escolha daquelas entidades, sublinhando que serão uma mais-valia para o nosso 

Agrupamento, em consonância com os eixos defendidos pelo nosso Projeto Educativo e pelo nosso 

Plano de Inovação. Assim, e de acordo com o disposto nos números cinco e seis do artigo 14º, do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua republicação do Decreto-Lei nº137/2012 de 2 de julho, 

procedeu-se à votação, dos quais se apuraram os seguintes resultados: 

 Total 

N.º votantes 12 

N.º votos em branco 0 

N.º votos nulos 0 
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• Não votou  a docente Sara Andrade, Diretora deste Agrupamento. 

• A Presidente da reunião referiu que, no dia a seguir a esta reunião, dia 16 de junho, procederia ao 

envio dos convites às entidades acima cooptadas pelos conselheiros presentes, aguardando-se, pois 

pelas suas respostas positivas. 

• Todos os presentes foram informados que a próxima reunião do Conselho Geral será marcada assim 

que haja uma resposta positiva por parte das entidades acima referidas, e proceder-se-á à eleição do 

novo Presidente do Conselho Geral e sua tomada de posse bem como à dos elementos cooptados da 

Comunidade Local. Todos concordaram que esta seria a melhor opção. 

Ponto 3 - Outros assuntos e deliberações. 
 

• Nada houve a referir. 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 15 de 

junho de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 
 

 

 


