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Nome Representação Rubricas 
Elsa Maria Curto Docente – Presidente   

Carla Rosa Docente  

Maria Elisabete Linto Docente  

Maria Fátima Santos Docente  

Maria Isabel Quaresma Docente  

Paulo Gonçalves Docente  

Ricardo Carreira Docente  

Teresa Caldeira Ferreira Docente  

Ana Cristina Faustino Não Docente  

Susana Isidoro Não Docente  

Catarina Vargas Pais e Encarregados de Educação  

Lília Marquês Pais e Encarregados de Educação  

Sandra Teotónio Pais e Encarregados de Educação  

Beatriz Eurico Correia Aluno  

Maria dos Reis Figueiredo Aluno  

Ana Sofia Godinho Município de Óbidos  

Filipe Daniel  Município de Óbidos  

Margarida Reis Município de Óbidos  

Maria Guedes Aces Oeste Norte  

Marta Caetano Escola Superior de Turismo e  
Tecnologia do Mar - Peniche 

 

Miguel Silvestre OBITEC – Parque Tecnológico  

Outros intervenientes Representação Rubrica 
José Santos Diretor do Agrupamento de Escolas 

Josefa de Óbidos 
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Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, na sala 4, pelas dezoito horas, reuniu o 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos com a presença de todos os 

conselheiros, à exceção dos conselheiros Beatriz Correia, Maria Figueiredo, Ana Margarida Reis, Lília 

Marquês, Filipe Daniel, Miguel Silvestre e Maria Guedes. 

Também esteve presente, o Diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, José Santos. 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um - Informações; 

Ponto dois - Aprovação da ata da reunião nº4; 

Ponto três - Designação da Comissão Especializada para dar cumprimento ao previsto na portaria 

nº266/2012 de 30 de agosto; 

Ponto quatro - Outros assuntos. 

Ponto 1: Informações.  

A Presidente do Conselho Geral deu início à reunião, com o período antes da ordem do dia. Informou 
que: 

- O mandato dos conselheiros João Ferreira e Manuel Pimentel terminou, pelo que convocou as alunas 

substitutas, no entanto devido a compromissos de ordem pessoal, não estiveram presentes, pelo que 

a tomada de posse ocorrerá na próxima reunião;  

- O sr. diretor de Agrupamento entregou requerimento a manifestar a intenção de ser reconduzido no 

cargo de diretor. Cabe ao Conselho Geral decidir sobre a sua recondução, de acordo com o nº2 do art. 

25º do decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo decreto-lei nº137/2012, de 2 de julho, 

que aprova o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 

Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, decisão essa que terá de ser tomada até dia 

11 de novembro de 2022, ou seja, 60 dias antes do termo do mandato do diretor. 

- As atas aprovadas já se encontram publicitadas na página do Agrupamento Escolas Josefa de Óbidos; 

Ponto 2: Aprovação da ata da última reunião. 

Dando cumprimento ao ponto dois a ata foi colocada à aprovação, tendo a mesma sido aprovada com 

9 votos a favor. Os conselheiros Fátima Santos, Marta Caetano, Ricardo Carreira, Sandra Teotónio e 

Susana Isidoro não votaram, por não terem participado na reunião a que remete a ata. 

Ponto 3: Designação da Comissão Especializada para dar cumprimento ao previsto na portaria 

nº266/2012 de 30 de agosto 

Dando continuidade ao analisado na última reunião, foram designados os seguintes conselheiros: Ana 

Sofia Godinho, Ana Cristina Faustino, Catarina Vargas, Fátima Santos e Miguel Silvestre para integrar 

a Comissão Especializada responsável pela avaliação do Diretor do agrupamento. Esta Comissão foi 

aprovada por todos os presentes.  
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Ponto 4 - Outros assuntos. 

A Presidente do Conselho Geral deu a palavra aos conselheiros que se quisessem pronunciar sobre 

algum assunto.  

A Presidente do Conselho Geral referiu que o cronograma de atividades do Conselho Geral para o ano 

letivo 2022/23, será apresentado na próxima reunião. 

Informou ainda que por não estarem presentes as representantes dos alunos, a proposta de alteração 

do Regulamento Interno, relativa aos Quadros de Valor será alvo de análise em futura reunião.  

A conselheira Sandra Teotónio solicitou esclarecimento por email, no dia 5 de setembro, 

relativamente à representatividade no Conselho Geral, dos Pais e Encarregados de Educação dos 

alunos do Complexo dos Arcos, Josefa e Jardins de Infância adjacentes, uma vez que o mandato dos 

atuais órgãos sociais da Associação está a terminar e não se vislumbra nenhuma lista a concurso. A 

Presidente do Conselho Geral referiu que o Regimento não prevê a substituição dos referidos 

representantes, pelo que sugere a discussão deste assunto e a proposta a incluir no mesmo. O 

Conselho Geral considera que se poderá aproveitar as receções aos alunos que ocorrem na próxima 

semana, para dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela associação de pais e de alguma forma 

solicitar a colaboração e o envolvimento numa futura lista. O senhor Diretor referiu que se reunirá 

com a conselheira Sandra Teotónio nesse sentido.  

Ficou agendada a próxima reunião de Conselho Geral para dia 3 ou 10 de outubro de 2022 pelas 18h. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião do Conselho Geral e se lavrou a 

presente ata que será assinada pela Presidente do Conselho Geral, Elsa Curto e pela secretária 

Catarina Vargas que redigiu a ata. 

A Presidente do Conselho Geral       A Secretária 

Elsa Maria Silva Curto      Catarina Vargas 


