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	 MINUTA	DE	REUNIÃO	EXTRAORDINÁRIA	DE	17/11/2021	 	

	
	
	

Ordem	de	trabalhos:	
	

1. Tomada	de	posse	dos	novos	membros	do	Conselho	Geral.	

2. Constituição	das	comissões	do	Conselho	Geral	para	o	ano	2021-22.	

3. Análise	do	processo	de	retirada	das	coberturas	de	fibrocimento	da	Escola	Básica	da	Alembrança.	

4. Aprovação	das	linhas	orientadoras	para	a	elaboração	do	orçamento	do	Agrupamento	para	2022.		

5. Aprovação	das	linhas	orientadoras	para	o	planeamento	e	execução	das	actividades	no	domínio	

da	Acção	Social	Escolar	para	2021-22.	

	

Sumário	da	reunião:	
	

Período	de	antes	da	ordem	do	dia:	
	
A	presidente	começou	a	reunião,	dando	as	boas-vindas	aos	novos	representantes	dos	Alunos	e	dos	Pais	e	

EE,	bem	como	da	nova	representante	da	Junta	de	Freguesia	de	Laranjeiro	e	Feijó,	passando	de	seguida	à	sua	

apresentação.	

	

A	presidente	deu	nota	do	elevado	envolvimento	no	processo	eleitoral	para	a	designação	dos	Alunos,	com	

cinco	listas	concorrentes	e	uma	participação	no	acto	eleitoral	superior	a	50%.	

	

Fez	também	questão	de	agradecer	aos	representantes	que	viram	terminado	o	seu	mandato	no	final	do	ano	

escolar	transacto,	pelo	trabalho	e	empenho	que	demonstraram.	

	

Foi	 lembrado	pela	presidente	comemorar-se	nesta	data	o	Dia	do	Patrono,	 tendo	 reiterado	o	convite	aos	

conselheiros	 para	 a	 leitura	 do	 discurso	 proferido	 por	 Romeu	 Correia,	 disponibilizado	 na	 página	 do	

Agrupamento,	sublinhando	como,	25	anos	depois,	ainda	nos	interpela	hoje.	

	

A	 presidente	 informou	 ainda	 os	 conselheiros	 da	 existência	 de	 uma	 nova	 página	 electrónica	 do	

Agrupamento,	saudando	o	Director	pela	aposta	neste	instrumento	de	trabalho,	de	comunicação	e	de	projecção	

da	 imagem	externa	do	Agrupamento.	Aproveitou	 a	 oportunidade	para	 felicitar	 a	 conselheira	Ana	Prates	 e	 a	

docente	 Susana	 Silva,	 responsáveis	 pela	 construção	 e	 gestão	 da	 página,	 pelo	 excelente	 trabalho	 gráfico	 e	

comunicacional,	que	tanto	contribui	para	a	afirmação	da	identidade	do	Agrupamento.	

	

Dado	 que,	 por	 lapso,	 não	 constava	 da	 ordem	 de	 trabalhos	 a	 constituição	 das	 comissões	 do	 CG	 para	 o	

presente	ano	lectivo,	a	presidente	propôs	uma	alteração	à	ordem	de	trabalhos,	por	forma	incluir	esse	ponto.	A	

proposta	foi	aprovada	por	unanimidade,	passando	a	ordem	de	trabalhos	a	ser	a	que	consta	supra.	
	

Foram	 aprovadas	 as	 actas,	 previamente	 enviada	 aos	 conselheiros,	 das	 reuniões	 de	 22	 e	 26	 de	 Julho	 de	

2021,	por	unanimidade	dos	presentes	nas	referidas	reuniões.	

	

	

	



	

	

AGRUPAMENTO	DE	ESCOLAS	ROMEU	CORREIA	

CONSELHO	GERAL	
QUADRIÉNIO		2019	|	2023	

	

	

	
AERC	_CG	2019	|2023	 Minuta	de	reunião	ordinária	de	17/11/2021	 2	de	3	
	

Ponto	um:	
A	presidente	conferiu	posse	aos	novos	membros	eleitos	ou	designados.	

	

Ponto	dois:	
Dando	cumprimento	ao	prescrito	no	nº	1	dos	Artigos	6º	e	7º	do	Regimento,	foi	aprovada	a	composição	da	

Comissão	Permanente,	como	se	segue:	representantes	do	pessoal	docente,	conselheiras	Ana	Prates	e	Teresa	

Antunes;	 representante	 do	 pessoal	 não	 docente,	 conselheira	 Helena	 Timóteo;	 representante	 dos	 alunos,	

conselheira	Margarida	Carmo;	representante	dos	pais	e	encarregados	de	educação,	conselheira	Elsa	Almeida;	

representante	 do	 município,	 conselheiro	 Luís	 Coelho;	 e	 representante	 da	 comunidade	 local,	 conselheira	

Gabriela	Delgado,	 em	 representação	 do	 Centro	 Comunitário	 do	 Feijó	 e	 Laranjeiro.	 A	 Comissão	 Especializada	

será	 composta	 pela	 representante	 do	 pessoal	 docente	 Paula	 Antunes;	 pela	 representante	 do	 pessoal	 não	

docente	Helena	Timóteo	e	pela	representante	dos	pais	e	EE	Paula	Ramalho.	

	

Ponto	três:	
Iniciando	 este	 ponto	da	ordem	de	 trabalhos,	 a	 presidente	 questionou	 se	 havia	 alguma	 informação	nova	

sobre	o	processo	de	remoção	das	placas	de	fibrocimento	da	EB	da	Alembrança.	O	Senhor	Director	Municipal	de	

Desenvolvimento	 Social,	 representante	 do	 Município,	 garantiu	 que,	 nesta	 escola,	 não	 haverá	 doravante	

remoção	de	placas	de	fibrocimento	ao	sábado,	sendo	esse	trabalho	executado	durante	as	interrupções	lectivas,	

nomeadamente	 na	 de	Novembro	 e,	 caso	 seja	 necessário,	 na	 do	Natal.	 Garantiu	 igualmente	 que	 as	 aulas	 só	

recomeçarão	depois	de	conhecidos	os	resultados	da	medição	da	qualidade	do	ar	e	que,	à	semelhança	do	que	

aconteceu	no	passado	sábado,	caso	não	existam	condições	para	reabrir	a	escola,	esse	facto	será	comunicado	à	

DGEstE.	

Na	sequência	deste	ponto,	o	Director	questionou	se	durante	as	interrupções	lectivas	em	que	se	realizarem	

as	 intervenções	 é	 segura	 a	 permanência	 de	 pessoas	 na	 ES	 Romeu	 Correia,	 nomeadamente	 o	 pessoal	 não	

docente	e	a	direcção.	O	Senhor	Director	Municipal	respondeu	que	o	que	vier	a	ser	determinado	para	a	ES	da	

Alembrança,	 será	 igualmente	 aplicado	 na	 ES	 Romeu	 Correia.	 Esclareceu	 ainda	 que	 não	 pode	 facultar	 mais	

pormenores,	pois	tudo	está	ainda	dependente	da	reformulação	do	plano	de	obra,	o	qual	ainda	não	obteve	a	

aprovação	da	ACT.	

Vários	 conselheiros	 intervieram,	manifestando	o	 seu	desagrado	 com	o	planeamento,	 a	 comunicação	e	o	

desenrolar	de	todo	o	processo,	referindo	 igualmente	terem	perdido	a	confiança,	ainda	que	aceitando	que	os	

intervenientes	agiram	de	boa-fé,	nas	entidades	executantes	e	fiscalizadoras	e	na	dona	da	obra.	

O	Director	suscitou	ainda	a	questão	da	necessidade	de	assegurar	alternativas,	dada	a	imprevisibilidade	do	

que	pode	vir	a	ocorrer,	podendo	inclusive	aproveitar-se	os	Conselhos	de	Turma	a	decorrerem	em	breve	para	

definir	um	“plano	B”.	Porém,	o	que	seria	necessário,	acrescentou,	era	que	se	soubesse	atempadamente	com	o	

que	contar.	

Terminadas	as	intervenções,	a	presidente	colocou	à	consideração	dos	restantes	conselheiros	a	proposta	de	

o	 Conselho	 Geral,	 enquanto	 órgão	 representativo	 de	 toda	 a	 comunidade	 educativa,	 vir	 a	 solicitar	 à	 tutela	

autorização	 antecipada	 para	 o	 recurso	 ao	 ensino	 à	 distância	 nos	 dias	 2	 e	 3	 de	 Dezembro,	 tanto	 na	 EB	 da	

Alembrança	 como	 na	 ES	 Romeu	 Correia,	 caso	 se	 venha	 a	 revelar	 necessário,	 com	 o	 objectivo	 de	 evitar	 a	

lamentável	 instabilidade	 experienciada	 nos	 últimos	 dias	 e	 garantindo	 assim	 a	 preparação	 atempada	 das	

atividades	à	distância	e	a	organização	das	famílias.	

A	proposta	 foi	 aprovada	por	unanimidade,	 ficando	acordado	que	a	presidente	enviará	previamente	uma	

versão	do	texto	aos	restantes	conselheiros,	para	apreciação.	

	

Ponto	quatro:	
Tendo	por	base	as	Linhas	Orientadoras	do	Orçamento	do	ano	de	2021,	os	conselheiros	fizeram	algumas	

propostas	para	as	Linhas	Orientadoras	do	Orçamento	para	o	ano	de	2022,	nomeadamente	o	pedido	de	reforço	

orçamental	para	ajardinamento	dos	espaços	envolventes	da	ES	da	Alembrança	e	da	ES	Romeu	Correia.	

Relacionado	com	este	ponto	da	OT,	foi	suscitada	a	questão	de	os	alunos	da	EB	Feijó	Nº2	terem	de	se	

deslocar	até	à	escola	sede	para	almoçarem,	dada	a	inexistência	de	refeitório	na	sua	escola.	O	representante	do	
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Município	referiu	estar	em	estudo	um	plano	para	a	resolução	do	problema,	o	qual	passará	pela	entrega	de	

refeições	na	escola,	depois	de	criado	um	espaço	para	que	possam	ser	consumidas.		

Foi	também	abordado	o	problema	da	separação	de	resíduos,	que	não	vem	sendo	feita	devido	à	inexistência	

de	contentores	próximos	para	os	depositar.	Sobre	este	assunto,	o	Senhor	Director	Municipal	informou	que	a	ES	

Romeu	Correia	poderá	vir	a	aderir	ao	Programa	EcoEscolas.	

	

Tendo	 sido	 já	 ultrapassado	 o	 tempo	 regimental	 previsto,	 a	 presidente	 deu	 por	 encerrada	 a	 reunião,	

transitando	o	último	ponto	da	ordem	de	trabalhos	para	a	próxima	reunião.	

	

	

Feijó,	17	de	Novembro	de	2021	

	

	

	

A	Presidente	do	Conselho	Geral	

	

	

(Teresa	Antunes)	
	


