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Agrupamento de Escolas de Benavente 

Conselho Geral 

2021-2025 

7ª Reunião 

(3.ª Reunião extraordinária 2021-2022) 

24 de março de 2022 

Ata de Reunião de Conselho Geral  

 

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

trinta minutos, reuniram-se no Centro Escolar, 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 Presente 

Pessoal docente 

Pedro Carromeu Presente 

Sylvie Jesus Presente 

Ana Paula Oliveira Presente 

Maria Filomena Teixeira Presente 

Cristina Silva Presente 

Benilde Martins Faltou 

Carla Costa Presente 

Pessoal não docente 
Ana Isabel Silva Faltou 

Urbina Ferreira Presente 

Pais e encarregados de 

educação 

Georgina Rodrigues Presente 

Maria João Correia Presente 

Rute Santos Faltou 

Diana Parracho Presente 

Ana Rita Núncio Faltou 

Alunos Inês Timóteo Presente 

Município 

Catarina Vale Presente 

Cristina Gonçalves Presente 

Inês Correia Faltou 

 

Comunidade Local 

Helena Matos Faltou 

Paula Gonçalves Presente 

Miguel Chula Faltou 
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A reunião teve início com a presença dos membros que assinaram a folha de rosto da 

ata, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1 – Aprovação da ata anterior; 

Ponto 2 – Informações; 

Ponto 3 – Relatório de contas de gerência elaborado pelo Conselho Administrativo; 

Ponto 4 – Projeto Cultural de Escola. 

 

Foram dadas as boas-vindas à professora Manuela Duarte, coordenadora do Plano 

Nacional das Artes no nosso Agrupamento e que foi convidada para tratar do ponto 

quatro da ordem de trabalhos. Dada a presença deste elemento, a Presidente 

solicitou que se analisasse de imediato o documento que diz respeito ao projeto 

Cultural de Escola, de forma a prosseguir com os trabalhos apenas com os elementos 

do Conselho Geral. Assim, a Presidente passou a palavra à professora Manuela 

Duarte para que esta pudesse contextualizar o conteúdo do documento a todos os 

elementos. 

A coordenadora do Plano Nacional das Artes no nosso agrupamento fez os 

esclarecimentos sobre o documento que formaliza o Projeto Cultural de Escola que 

funcionará como um complemento ao Plano Nacional das Artes. Este projeto conta 

com uma equipa que dará apoio na organização das atividades do Agrupamento, quer 

façam parte do Plano Anual de Atividades, quer façam parte do Plano Nacional das 

Artes que acaba por coordenar todas as anteriores. 

O documento foi sujeito à votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos 

presentes.  

Dando cumprimento ao ponto um e já sem a presença da professora Manuela Duarte, 

foi lida e aprovada, por unanimidade dos presentes, a ata da reunião do passado dia 

24 de fevereiro. 

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

trabalhos da Comissão Permanente foram suspensos dado que neste momento, o 

Regulamento Interno aguarda a introdução dos anexos. A Presidente do Conselho 

Geral considera que o documento deve agora passar para a Direção que delegará a 

uma equipa para proceder aos restantes trabalhos nomeadamente a introdução dos 
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artigos que dizem respeito aos Quadros de Valor, Mérito e Excelência, bem como a 

formatação do documento.  

O Conselho Geral continua a aguardar a versão atualizada do Projeto Educativo que 

será sujeita a aprovação e nessa altura serão analisados os critérios de participação 

da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas.   

A Presidente do Conselho Geral agradeceu o gesto da Junta de Freguesia de 

Benavente para com todas as mulheres do Agrupamento aquando da Comemoração 

do Dia da Mulher. 

A representante do Encarregados de Educação, Diana Yeranosyan fez chegar à 

Presidente do Conselho Geral uma preocupação pela segurança dos alunos da 

escola EB 2,3 Duarte Lopes devido à falta de reposição das lombas redutoras de 

velocidade em frente à escola após a conclusão das obras na Urbanização Ribasor.  

A representante fundamentou, referindo que verificou a condução perigosa de alguns 

condutores alguns dias pelas 18h30, hora de saída dos alunos da escola. Comunicou 

às autoridades, identificando os veículos mas a prática continuou. Considera que é 

uma preocupação para todos os elementos da comunidade educativa e torna-se 

imperativo prevenir uma catástrofe. Propõe a recolocação das lombas que existiam 

antes da obra, passando a decisão para os responsáveis nesta matéria tendo em 

conta a segurança dos alunos.  

O Conselho Geral decidiu fazer chegar esta questão ao Presidente da Câmara 

Municipal de Benavente fazendo a sugestão de se elevarem as passadeiras em frente 

à referida escola. 

A representante dos docentes, Filomena Teixeira, fez chegar, à Presidente do 

Conselho Geral, uma questão que diz respeito às verbas disponíveis para o 1.º Ciclo. 

Estas verbas são geridas e utilizadas nas necessidades identificadas pelos docentes, 

no entanto, após o fecho de contas do mês de novembro, não teve conhecimento de 

qualquer verba disponível para o 1.º Ciclo no final do ano 2021 quando é hábito ser 

dada essa informação para se pedir orçamentos e usar a verba sobrante. As escolas 

esperam por esse momento para adquirir material pedagógico mais dispendioso que 

nem sempre é possível comprar ao longo do ano. A representante dos docentes 

questiona, portanto, se não houve verba disponível e se houve, onde foi utilizada já 

que a informação, a ter sido divulgada, não chegou às escolas de St. Estêvão. 

O Diretor do Agrupamento, Mário Santos, esclareceu que foi abordado o assunto das 

verbas disponíveis para o 1.º ciclo no Conselho Pedagógico de Novembro. A 

Conselheira Filomena Teixeira irá levar o assunto a reunião de Departamento. 
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Outras questões foram levantadas, nomeadamente: 

A representante dos Encarregados de Educação solicitou que as carrinhas da 

Câmara Municipal de Benavente não obstruíssem a entrada dos alunos na escola 

Duarte Lopes, dado que na hora de saída, principalmente às 13h30, o movimento de 

alunos acaba por não fluir devido a estes obstáculos embora estejam estacionados 

pouco tempo. Existe um espaço para o estacionamento de transporte de crianças dos 

dois lados da estrada que pode ser utilizado por estas carrinhas. 

O representante dos docentes, Pedro Carromeu, levantou a questão da legalidade da 

presença dos representantes dos encarregados de educação e dos alunos nas 

reuniões em que é abordada a avaliação dos alunos, com base no ponto 3 do artigo 

44 do DL n.º 75/2008 de 22 de abril – no que refere à organização das atividades da 

turma. O docente referiu ainda que na sua interpretação, é claro que a legislação não 

prevê a presença destes representantes nas reuniões de avaliação. 

O Diretor, Mário Santos, lembrou que o Conselho de Turma é constituído pelos 

docentes, pelo representante dos Encarregados de Educação e pelos representantes 

dos alunos na figura do delegado e subdelegado. Considera que a participação de 

todos os elementos é fundamental e que tem feito um esforço por trazer os 

encarregados de educação para o Agrupamento. Neste momento e de acordo com o 

Plano de Inovação, temos de ter quatro momentos de avaliação – dois quantitativos 

no final dos semestres e dois qualitativos, intercalares. Coloca as três hipóteses: os 

representantes vêm apenas uma vez na reunião de setembro e o Conselho Geral 

assume esta posição, ou realizam-se duas reuniões consecutivas com e sem 

representantes, ou ainda, e foi a decisão tomada para este momento avaliativo, uma 

reunião com duas partes – uma que conta com a presença dos representantes e 

outra, em que é abordada a avaliação, na sua ausência.  

O Conselho Geral decidiu fazer um pedido de esclarecimento à Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares. 

A Presidente do Conselho Geral questionou a possibilidade da comunicação através 

de e-mail institucional para todo o grupo de docentes do Agrupamento poder passar 

previamente pela Direção, no sentido de se fazer o processamento da informação e 

verificar a necessidade de ser enviado a todos. A Presidente verifica, desde o início 

do ano letivo, algumas situações em que há um certo aproveitamento desta 

comunicação interna a todos os docentes para se fazerem duras críticas pessoais 

públicas, o que considera o ato repreensível e que denota até falta de respeito. Há 

muito que se sabe e para profissionais que lidam com alunos, ainda mais, que o 
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elogio deve ser dado sempre em público para daí reforçar e construir, enquanto as 

críticas devem ser feitas sempre em privado para evitar o seu poder destrutivo e 

desmotivador. 

Várias foram as intervenções mas, ficou claro que os elementos do Conselho Geral 

consideram que deve haver bom senso na utilização deste tipo de ferramenta, sendo 

da responsabilidade de cada um a sua correta utilização para comunicação de 

informação útil para todos. 

No ponto três da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral passou a 

palavra ao Diretor do Agrupamento que apresentou o relatório das Contas de 

Gerência 2021, enviado atempadamente aos conselheiros. O Diretor sublinhou que a 

não aprovação do Orçamento de Estado e a passagem de competências para a 

Câmara Municipal de Benavente foram dificuldades acrescidas na gestão de verbas. 

O relatório das Contas de Gerência 2021 foi sujeito à votação tendo o mesmo sido 

aprovado 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) 

_____________________________ 

(Maria Filomena Teixeira) 

 


