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Ordem de trabalhos:  

 Ponto um - Tomada de posse; 

 Ponto dois - Cooptação dos representantes da comunidade no Conselho Geral; 

 Ponto três – Outros assuntos. 

Estiveram presentes todos os conselheiros, com exceção da representante da autarquia, 

Celeste Simão, e do representante dos encarregados de educação, Arlindo Chambel, que 

justificaram a sua ausência.  

 

PONTO UM – TOMADA DE POSSE 

Deu-se início à reunião com a apresentação de todos os conselheiros e respetiva tomada 

de posse. 

 

PONTO DOIS – COOPTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE NO CONSELHO GERAL 

Neste ponto, o Presidente informou quais as entidades que integraram o último Conselho Geral: 

Tejo Energia, Rotary Club de Abrantes e Valnor. Comunicou da decisão da representante da 

Valnor, em se desvincular deste órgão, devido a indisponibilidade. Relativamente às outras duas 

entidades não lhe foi comunicada qualquer indisponibilidade para continuar no cargo. 

Seguidamente solicitou aos presentes que apresentassem propostas de entidades da 

comunidade, podendo ser as já mencionadas ou outras, que de algum modo possam ser 

representativas da comunidade local. 

Os conselheiros propuseram que fossem convidados para continuar as duas entidades que 

já faziam parte do Conselho Geral anterior, Tejo Energia e Rotary Club, dado o balanço positivo 

que foi feito da sua participação. Foram, em seguida indicadas as seguintes entidades: 

Associação Comercial e Empresarial de Abrantes; Nersant; Santa Casa da Misericórdia e Serviços 

Municipalizados de Abrantes. Esta última proposta foi sugerida pelo representante da autarquia 

Bruno Tomáz, como provável entidade capaz de substituir a Valnor no eixo da educação 

ambiental, tema atualmente abordado em todas as escolas, através de projetos ou outras 

atividades. 

O diretor interveio, para realçar a importância da representação do setor empresarial 

neste órgão do Agrupamento, entre outros fatores, porque também há articulação com o setor, 
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nomeadamente na realização de estágios dos cursos profissionais. Todos os presentes 

concordaram com o exposto. 

Após debate sobre as entidades mais representativas e com maior ligação às escolas, com 

a concordância de todos os conselheiros, foi aprovado convidar as seguintes instituições: Tejo 

Energia, Rotary Club de Abrantes e Associação Comercial e Empresarial de Abrantes. No caso de 

se vir a verificar a indisponibilidade de alguma das citadas, deverão ser convidadas, por ordem, 

as seguintes instituições: Nersant; Santa Casa da Misericórdia e Serviços Municipalizados de 

Abrantes. 

PONTO TRÊS – OUTROS ASSUNTOS 

Neste ponto, o presidente informou da necessidade de se realizar ainda uma reunião 

durante este período, provavelmente na última semana de aulas, para aprovação de alguns 

documentos internos. 

O diretor apresentou a proposta de, quando algum dos conselheiros pretender 

apresentar/debater algum assunto nas reuniões, deverá, sempre que possível, informar 

previamente os restantes membros do teor do mesmo, dando a possibilidade a todos os 

representantes de obterem a informação necessária para poderem intervir ou responder às 

questões apresentadas. Com a consonância de todos os presentes, ficou acordado que esta 

informação fosse dada via e-mail, na resposta à convocatória, e com conhecimento a todos os 

conselheiros. 

Por último, o presidente informou das formalidades de comunicação das reuniões e envio 

de documentação, sempre via e-mail. Relativamente a um dos documentos que se irá analisar na 

próxima reunião, “Resultados Escolares do terceiro período”, comunicou que é bastante 

extenso, porque os dados são analisados sob vários ângulos, com inúmeros gráficos, mas que há 

resumos e que cabe a cada um analisar o que lhe diz mais diretamente respeito. 

 

O Presidente: João Vítor Santos Pedro 

A Secretária: Natália Maria Neves Santos 


