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                                           Ano Letivo: 2019-2020                                             

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N º 1 de janeiro de 2020 

Deu-se início à reunião no dia vinte e um de janeiro do ano de dois mil e vinte pelas dezoito horas 

e quarenta e cinco minutos, na sala número um, com a seguinte ordem de trabalhos: ____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ponto um: Tomada de posse dos membros do Conselho Geral; _________________________________ 

Ponto dois: Designação dos representantes da Comunidade Local; ______________________________ 

Estiveram presentes todos os elementos do Conselho Geral signatários da folha de presenças 

referente à presente reunião. Não estiveram presentes a representante dos pais e encarregados de 

educação, Sara Ribeiro, a representante da autarquia, Teodolinda Silveira, bem como a 

representante dos alunos, Daniela Monteiro. ________________________________________________ 

No ponto um da ordem de trabalhos, a presidente do Conselho Geral cessante conferiu posse aos 

membros eleitos ou designados que se encontravam presentes, depois de cada um dos 

representantes se ter apresentado aos restantes._____________________________________________  

No ponto dois da ordem de Trabalhos, Designação dos representantes da comunidade local, foram 

apresentadas algumas propostas de entidades a cooptar como representantes da comunidade local. 

Assim foi deliberado por unanimidade que as entidades a convidar seriam: o Centro Comunitário do 

Laranjeiro e Feijó; Dr.ª Elvira Fortunato, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa; Casa da Cerca, na pessoa de Sónia Francisco ou Mário Rainha Campos; 

Dr. José Morgado, Professor Auxiliar do ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada e Dr. José 

Alberto Mendonça, especialista de tradução de livros em Braille. Foi, ainda, aventada a hipótese de 

contactar juristas que, de alguma forma, estivessem ligados ao Direito da Educação. O convite às 

entidades e individualidades, anteriormente referidas, será feito pela presidente do Conselho Geral 

cessante, até que se obtenha a aceitação do convite efetuado de três entidades e/ou 

individualidades que foram escolhidas para cooptação, pelos membros do Conselho 

Geral._________________________________________________________________________________ 

Nada mais havendo a tratar deu-se por terminada a reunião. __________________________________ 
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                  A Presidente                                                                A Secretária 

      ______________________________                              ____________________________                   

      (Berta Maria Soares Vieira da Silva)                             (Berta Maria Soares Vieira da Silva) 
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