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Conselho Geral  

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra  

 

Ata n.º3 (três)  

 

Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, na Mediateca da Escola Secundária Matias Aires, reuniu o Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, situado na cidade de Agualva Cacém, sob a 

presidência da Presidente do Conselho Geral, Sílvia Iolanda Barata Timóteo, com a presença 

dos seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Representantes dos docentes, a saber, Ana Paula Oliveira Maurício, Bárbara Gabriel Magalhães 

Campos, Carla AlexandraMoniz Pedro, Carla Maria Silva Sordo, Maria Paula Borges Matos e 

Rosa Maria de Oliveira Dias. ------------------------------------------------------------------------------- 

Representantes do pessoal não docente, a saber, Anabela Duarte Brito e Raquel Sofia Nuno 

Neves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Representantes dos pais e encarregados de educação, a saber, Felisbela Reis Neves Bernardo, 

Patrícia Parra Esteves, Rute Isabel Silva Parra e Ana Paula Santana, em substituição da 

conselheira Helena Isabel Ribeiro Alexandre. ----------------------------------------------------------- 

Representante dos alunos ------------------------------------------------------------------------------------ 

Representantes da Câmara Municipal de Sintra, a saber, Ana Beatriz Nunes Costa, Raquel 

Janete da Costa Ferreira e Rita Sofia Marcelo Silva. ---------------------------------------------------- 

Representantes da Comunidade Local, a saber, Maria Helena Pissarro Cardoso e Ricardo 

Barreiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Diretor do Agrupamento, José Luís Rodrigues Henriques. ------------------------------------------ 

Estiveram ausentes da reunião os seguintes elementos: Helena Isabel Ribeiro Alexandre, Luís 

Filipe Pereira Simões, Lara Beatriz Mendes Miguel e José Manuel Cardoso. ----------------------- 

A reunião teve como ordem de trabalhos os seguintes pontos: ---------------------------------------- 

Ponto 1 – Informações; --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 – Votação da Ata número dois; --------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Apreciação e votação da proposta de Projeto Educativo do AEAMS 2023-2026 (nos 
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termos da alínea c), do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho); --------------------

Ponto 4 – Definição e votação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do 

Agrupamento para o ano civil de 2023 (nos termos da alínea h) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 

137/2012, de 2 de Julho); -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - Organização e preparação do processo de abertura do procedimento concursal prévio 

à eleição do diretor do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra (nos termos da alínea b) 

do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de julho). ----------------------------------------------- 

A Presidente do Conselho Geral deu as boas-vindas a todos os conselheiros presentes e ao 

Diretor do Agrupamento e iniciou a reunião com o ponto um da ordem de trabalhos. ------------- 

A conselheira, Maria Helena Cardoso, informou que, no dia dezassete de fevereiro, se realizará 

o habitual desfile de Carnaval, na cidade de Agualva Cacém, com o apoio da Junta de 

Freguesia Agualva Mira Sintra, em que participam escolas do primeiro ciclo e jardins de 

infância locais, cujo tema é livre e escolhido por cada escola. Informou, ainda, que, este ano, a 

Escola Básica Doutor António Torrado aderiu a esta iniciativa e irá participar com o tema 

“Oceanos”, que é o tema aglutinador do Agrupamento, e aproveitou para, em nome da Junta de 

Freguesia, convidar todas as escolas do Agrupamento a juntarem-se a esta iniciativa. ----------- 

Ainda neste ponto, a conselheira Felisbela Reis Neves Bernardo, em nome de todas as 

associações de pais e encarregados de educação do agrupamento, leu a seguinte declaração que 

passo a citar: “Declaração de apoio à luta dos professores e pessoal não docente, por parte dos 

EE. É do interesse de toda a comunidade educativa que exista um clima estável nos 

estabelecimentos de ensino. Para tal, é necessário o empenho de todos neste sentido, 

principalmente do ministério da educação que tem uma parte preponderante na boa gestão do 

ensino em Portugal, fazendo com que toda a comunidade educativa trabalhe do melhor modo 

em prol do futuro dos nossos educandos. Vêm os EE, através desta declaração, demonstrar a 

sua solidariedade para com a luta dos professores e pessoal não docente. Todos unidos por um 

ensino público de qualidade”.------------------------------------------------------------------------------- 

No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, procedeu-se à votação da ata número 

dois, que foi aprovada por unanimidade, pelos membros que estiveram presentes na respetiva 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, foi feita a apreciação da versão corrigida do 

Projeto Educativo do Agrupamento para o quadriénio 2023-2026, o qual foi melhorado no que 
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diz respeito à apresentação dos gráficos, permitindo, assim, uma leitura dos dados mais fácil e 

detalhada. A conselheira Carla Alexandra Moniz Pedro, referiu que, relativamente ao ponto 

cinco do Projeto Educativo, “Espaços, Programas, Projetos, Capacitação e Monitorização”, 

apesar de haver no agrupamento ofertas de atividades a nível cultural e desportivo para os 

alunos, estas deveriam ser alvo de uma escolha criteriosa, quer a nível do ajuste de horários, 

quer a nível de incentivo à participação nas mesmas, pois estes estímulos culturais e 

desportivos ajudam os alunos a ultrapassar dificuldades e barreiras pessoais, levando a uma 

melhoria das aprendizagens curriculares. A conselheira, Ana Paula Santana, sugeriu, ainda, a 

implementação do programa europeu Erasmus aos alunos do ensino secundário. De acordo 

com a mesma, trata-se de um projeto inovador, que fomenta o processo de desenvolvimento 

educativo, profissional e pessoal e contribuir para uma cidadania ativa. De seguida, procedeu-

se à votação do Projeto Educativo 2023-2026 que foi aprovado por unanimidade dos 

conselheiros presentes nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

No ponto quatro da ordem de trabalhos, foram definidas as linhas orientadoras para a 

elaboração do orçamento do Agrupamento para o ano civil de dois mil e vinte e três, nos termos 

da alínea h) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de julho. Procedeu-se, assim, à 

votação do documento, tendo sido aprovado por unanimidade dos membros presentes nesta 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto cinco da ordem de trabalhos, deu-se início à organização do processo de abertura do 

procedimento concursal, prévio à eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas Agualva Mira 

Sintra, nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de julho, tendo o 

Conselho Geral acordado que os elementos da Comissão Permanente ficariam responsáveis por 

desempenhar as funções necessárias. A fim de agilizar o processo, agendando-se a primeira 

reunião da Comissão Permanente do Conselho Geral, para o dia vinte e três de janeiro de dois 

mil e vinte e três, pelas dezassete horas e trinta minutos, na Escola Secundária Matias Aires, 

para elaboração das propostas de documentos necessários ao referido processo. Foi marcada, 

também, a próxima reunião do Conselho Geral para aprovação destes documentos. Esta será no 

dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas e trinta minutos, na 

Mediateca da Escola Secundária Matias Aires. ---------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada esta reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. ----------------------------------- 
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Agualva, 19 de janeiro de 2023 

 

A Secretária  A Presidente do Conselho Geral  

  

Ana Paula Oliveira Maurício Sílvia Iolanda Barata Timóteo 

 


