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REUNIÃO N º 6 (Extraordinária) 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e quarenta e 

cinco minutos, por videoconferência (via Zoom), deu-se início à reunião, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ______________________________________________________________________________ 

Ponto um – Análise das condições de reabertura dos estabelecimentos da educação pré-

escolar. _________________________________________________________________________ 

Ponto dois – Análise da proposta dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 

sobre as condições de trabalho na Escola da Alembrança. _______________________________ 

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

referente à presente reunião. Não estiveram presentes os representantes dos alunos Daniela 

Monteiro e João Vítor, as representantes do pessoal docente Paula Falcão e Cesaltina Pita, a 

representante dos Encarregados de Educação Paula Ramalho, a representante do pessoal não 

docente Carminda Pereira, os representantes da autarquia Mário Ávila e Anabela Raposo, bem como 

os membros cooptados Margarida Botelho, Gabriela Delgado e José Morgado. ____________________ 

Face à inexistência de quorum, aguardaram-se os trinta minutos regimentais, findos os quais 

a presidente do Conselho Geral informou que conforme o disposto no nº 3, do Artigo 20º do 

Regimento do Conselho Geral a presente reunião será realizada no dia um de junho de dois mil e 

vinte, em segunda convocatória. __________________________________________________________ 

Perante este facto, a conselheira representante do pessoal docente Ana Paula Ferreira 

manifestou o seu desapontamento pela impossibilidade de debate, em tempo útil, da proposta de 

tomada de posição, por si apresentada, relativa à reabertura da Educação Pré-Escolar no dia um de 

junho. Referiu ainda que assim sendo, o sentido de debate da referida proposta fica esvaziado de 

pertinência. ____________________________________________________________________________ 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei. ___________________________ 
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                  A Presidente                                                                A Secretária 

      ______________________________                              ____________________________                   

               (Teresa Antunes)                                                        (Helena Freitas) 
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