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Agrupamento de Escolas de Benavente 

Conselho Geral 

2021-2025 

6ª Reunião 

(2.ª Reunião extraordinária 2021-2022) 

24 de fevereiro de 2022 

Ata de Reunião de Conselho Geral  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, reuniram-se por videoconferência, os membros do Conselho Geral, sob a 

presidência da docente Sylvie Martins de Jesus, presidente do Conselho Geral, com a 

presença dos seguintes elementos: 

Representantes Nomes Rubrica 

Diretor Mário Santos Faltou 

Pessoal docente 

Pedro Carromeu Participou por videoconferência 

Sylvie Jesus Participou por videoconferência 

Ana Paula Oliveira Participou por videoconferência 

Maria Filomena Teixeira Participou por videoconferência 

Cristina Silva Participou por videoconferência 

Benilde Martins Participou por videoconferência 

Carla Costa Participou por videoconferência 

Pessoal não docente 
Ana Isabel Silva Participou por videoconferência 

Urbina Ferreira Faltou 

Pais e encarregados de 

educação 

Georgina Rodrigues Faltou 

Maria João Correia Participou por videoconferência 

Rute Santos Participou por videoconferência 

Diana Parracho Participou por videoconferência 

Ana Rita Núncio Faltou 

Alunos Inês Timóteo Faltou 

Município 

Catarina Vale Faltou 

Cristina Gonçalves Participou por videoconferência 

Inês Correia Faltou 

 

Comunidade Local 

Helena Matos Faltou 

Paula Gonçalves Faltou 

Miguel Chula Faltou 
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A reunião teve início com a presença dos membros que estão assinalados como 

participantes por videoconferência na folha de rosto, e com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 

Ponto 1 - Aprovação da ata anterior; 

Ponto 2 – Informações; 

Ponto 3 - Nomeação das Comissões Eleitorais para o Orçamento Participativo das 

Escolas. 

 

Dando cumprimento ao ponto um, foi lida e aprovada, por unanimidade dos 

presentes, a ata da reunião do passado dia 09 de dezembro. 

No âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos, a Presidente informou que os 

trabalhos da Comissão Permanente têm sido regulares, estando alterado grande 

parte do Regulamento Interno, de acordo com o parecer da equipa e do Diretor do 

Agrupamento que também reúne com a equipa. À Comissão Permanente chegou, 

apenas, o Regimento das Bibliotecas Escolares pelo que, faltam ainda todos aqueles 

que dizem respeito aos Departamentos do Agrupamento. O Regimento dos Cursos 

Profissionais também foi enviado, no entanto, a Comissão Permanente considerou 

que não estava atualizado. Foi recomendado que o mesmo regimento englobasse 

todas as ofertas educativas do Agrupamento. O Diretor fez chegar por correio 

eletrónico, mais um apelo aos Departamentos de forma a que os documentos 

cheguem o mais rapidamente possível para análise e aprovação em sede de 

Conselho Geral. 

Está prevista, para março, a chegada do Projeto Educativo na versão atualizada 

conforme consta da ata do Conselho Pedagógico de janeiro. Este será um documento 

também sujeito à aprovação do Conselho Geral. 

Depois de feita a convocatória desta reunião, chegou, à Presidente do Conselho 

Geral, um documento que pede a aprovação do Projeto Cultural de Escola. Este 

documento será enviado aos elementos do Conselho Geral para que, caso surjam 

dúvidas, seja dirigido o convite à respetiva coordenadora, Manuela Duarte, por forma 

a estar presente na próxima reunião. 

No âmbito do ponto três da ordem de trabalhos, a Presidente apresentou a lista dos 

alunos, assim como dos professores acompanhantes que constituem as comissões 

eleitorais da Escola Duarte Lopes e da Escola Secundária, para o processo eleitoral 



Página ___/___ 
Presidente _____ 
Secretário______ 

 

de votação das propostas ao Orçamento Participativo das Escolas, de acordo com o 

ponto 1, do art.º 7.º, do Despacho n.º 436-A/2017. Este ato eleitoral decorrerá no 

próximo dia 24 de março de 2022 - Dia do Estudante. 

Comissão Eleitoral da Escola Duarte Lopes 

Professora responsável: Eugénia Paz  

Alunos Efetivos 

Carina Silvano, aluna do 8A  

Maria Arsénio Silva, aluna do 8A  

Tiago Carvalho, aluno do 8A  

Tomás Santos, aluno do 8A  

Alunos Suplentes 

Beatrice Buciuceanu, aluna do 8F  

Beatriz Oliveira, aluna do 8F  

Catarina Xavier, aluna do 8F 

Joana Patrício, aluna do 8F  

 

Comissão Eleitoral da Escola Secundária 

Professora responsável: Cláudia Alves  

Alunos Efetivos 

Catarina Teles, aluna do 9E 

Constança Diogo, aluna do 9E  

Lucília Pestana, aluna do 10G  

Marisa Vidal, aluna do 10G  

Alunos Suplentes 

Francisca Ferreira, aluna do 10G  

Gabriela Lucas, aluna do 10G  

Rita Caveiro, aluna do 9E  

Salomé Conde, aluna do 9E  

 

A lista foi sujeita à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos 

presentes.      

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião da qual foi lavrada a 

presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim que a secretariei 

e pela Presidente. 

A Presidente da reunião A Secretária 

  

_____________________________ 

(Sylvie de Jesus) 

_____________________________ 

(Carla Costa) 

 


