
ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO GERAL DE 21 DE MARÇO DE 2019 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, na sala 

nove da sede do Agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre, conforme convocatória 

enviada por correio eletrónico, realizou-se uma reunião do Conselho Geral sob a presidência 

de Ilda Parada Leitão, secretariada pela representante dos pais e encarregados de educação, 

Mafalda Costa Macedo, tendo como pontos da ordem de trabalhos: -----------------------------------

------------ 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; -----------------------------------------------------------------------

- 

2. Informações; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

3. Cumprimento do previsto no artigo 13.º alínea h) e i) do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de 

julho: (h) definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; i) definir as linhas 

orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio da ação 

social escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Estiveram presentes os elementos do Conselho Geral constantes da lista anexa à presente ata.  

Dando cumprimento à ordem de trabalhos, foi votada e aprovada a ata da reunião anterior 

por todos os elementos presentes, com exceção da representante dos pais e encarregados de 

educação Rita Sousa Lobo, que, por não ter estado presente na referida reunião, optou por 

abster-se. ------------------------------------------------------------------------------------‐‐‐‐‐‐‐‐‐------‐‐‐‐‐‐‐------ 

No âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos, tomou a palavra a Diretora do Agrupamento, 

Professora Laura Medeiros, que informou o CG sobre o seguinte: --------------------------------------- 

- Situação do Jardim de Infância António José de Almeida – Encontra-se agendada uma reunião 

para o dia 28 de março, com a presença da Direção do Agrupamento, da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da EB1 S. João de Deus, do Senhor Vereador da Educação e Direitos 

Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e do Senhor Presidente da Junta de freguesia do 

Areeiro, com vista à obtenção de um compromisso formal relativamente à disponibilização de 

um edifício para funcionamento do Jardim de Infância.-----------------------------------------------------

----------------- Está a decorrer a realização do projeto “Monstros de plástico” pelos alunos do 

3.º ciclo, no âmbito da disciplina de História e Geografia. Está ainda prevista a apresentação de 

uma proposta ao Jornal Expresso com vista à criação dos sacos de distribuição do jornal pelos 

alunos. ---------- 

- Já se encontram colocados todos os professores no âmbito dos concursos nacionais. ------------ 



- As visitas realizadas no âmbito do projeto Erasmus estão a decorrer com sucesso. ---------------

- 

- Encontram-se expostas as propostas de cartazes realizadas pelos alunos para divulgação da 

Universidade de verão da Sociedade Portuguesa de Matemática. ---------------------------------------

- 

- Foi realizado um protocolo com a farmácia Leonel Pinheiro para toda a comunidade 

educativa. 

- Está prevista a realização de protocolo com a ótica Alberto Oculista, na praça de Londres. 

para toda a comunidade educativa. ------------------------------------------------------------------------------

------- 

- No edifício sede, os toques estão a ser substituídos por música difundida em vários pontos 

para delimitar os tempos de intervalo. --------------------------------------------------------------------------

------- 

No âmbito do ponto três da ordem de trabalhos, foram analisados os seguintes documentos: -- 

1. Linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no domínio da ação social 

escolar 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi elogiada, por todos no geral, a execução do documento em análise. ------------------------------- 

O representante da comunidade, João Gomes Ferreira pediu a palavra para questionar qual o 

enquadramento do “ponto 4 - Prevenção e segurança” no âmbito da ação social escolar. 

Tomou a palavra a Professora Laura Medeiros para esclarecer que a promoção da segurança, a 

prevenção de acidentes e seguro escolar, são atividades que se enquadram legalmente no 

âmbito da ação social escolar. -------------------------------------------------------------------------------------

- 

Pediu a palavra o representante da comunidade local Adérito Tavares para questionar, quanto 

ao ponto 3.2. Manuais e material escolar, se a distribuição gratuita dos manuais escolares 

ainda não abrangia o 3.º ciclo. Foi esclarecido pela Professora Laura Medeiros que a 

distribuição gratuita dos manuais escolares, da responsabilidade do Ministério da Educação, 

apenas abrange os alunos dos 1o e 2o ciclos do ensino básico do ensino público. A distribuição 

gratuita dos manuais respeitantes aos restantes anos, é assegurada pela Câmara Municipal de 

Lisboa. ------- 

Pediu depois a palavra a Professora Maria José Remédios para manifestar que considera o 

texto feliz, perante o espartilho do quadro normativo, permitindo introduzir medidas de 

equidade. –De seguida, passou-se à votação do documento, que foi aprovado por 

unanimidade. -------------- 

2. Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 2019: ------------------------------------------ 



Foi elogiada, por todos no geral, a execução do documento em análise. ------------------------------- 

O Professor José Nobre referiu a importância da discussão antecipada das linhas orientadoras 

para o ano económico de 2019, por forma a dar o devido enfoque ao reforço da manutenção e 

higiene dos espaços desportivos. ---------------------------------------------------------------------------------

- 

De seguida, passou-se à votação do documento, que foi aprovado por unanimidade. -------------

- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pela Presidente do Conselho Geral, tendo 

sido lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.  

 

A Presidente do Conselho Geral                                                    A Secretária 

 

 


