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                  CONSELHO GERAL  
 
Síntese 4.ª reunião realizada no dia 17 de outubro de 2012 
 
 
 

Ordem de trabalhos 

 

Ponto um – Informações 

 

A presidente do conselho geral, professora Teresa Carvalho, informou que foram substituídos 

dois dos representantes do pessoal docente e um representante dos alunos do ensino 

secundário (devido à exclusão por faltas da aluna em efetividade de funções). Assim, passam a 

fazer parte do conselho geral: 

i)  a professora Luísa do Carmo Martins, em substituição da professora 

Margarida Alves (por ter sido eleita coordenadora do departamento de 

educação pré-escolar) e a professora Cláudia Farias em substituição da 

professora Lília Vicente (por motivo de destacamento); 

ii) o aluno do ensino secundário Daniel Freitas. 

 

b) A professora Conceição Bernardes, passou a fazer o ponto da situação relativamente ao 

pessoal não docente, em défice desde o início do ano letivo neste agrupamento. 

Esclareceu a necessidade de reforçar o número de assistentes operacionais com contratos 

de emprego e inserção, verificando-se que, neste momento, e apesar das contratações já 

efetuadas, estão ainda em falta quatro funcionários, sendo, um deles, fundamental para o 

exercício de funções na portaria da escola sede. 

•  

 

Ponto dois – Projeto TEIP3 (Território Educativo de Intervenção Prioritária) 

• A presidente cessante do CGT deu posse aos seguintes elementos do conselho geral do  

Ponto três – Outros assuntos 
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Conselho Geral 
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•••• Foi realizada a eleição do presidente do conselho geral, por votação secreta, de entre todos os 

membros deste órgão, à excepção dos representantes dos alunos do ensino secundário. 

•••• Os resultados deste escrutínio foram os seguintes: professora Ana Rosa Gonçalves Saavedra Almeida 

– um voto; professor Fernando Fernandes - um voto; professora Teresa Paula Domingues da Silva 

Carvalho – catorze votos; Maria João Ferreira - um voto; não se registaram votos em branco nem 

votos nulos. Deste modo foi eleita presidente do conselho geral, por maioria absoluta dos votos dos 

elementos presentes nesta reunião, a professora Teresa Paula Domingues da Silva Carvalho. 

 

 

 

 

Quarteira,  de outubro de 2012 

          

                      A secretária da reunião 

                                                                                                                                         - Maria João Ferreira - 


