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CONSELHO GERAL 

Ata número 22 

 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, pelas dezassete horas, sob a 

presidência da professora Margarida Cancela, reuniu o Conselho Geral com a presença dos seus 

membros conforme consta na folha de registo de presenças. --------------------------------------------------  

A ordem de trabalhos da reunião teve como ponto único a indicação dos  representantes da 

Comunidade Local ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, para o 

quadriénio 2013/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião iniciou-se com a apresentação dos membros eleitos/ definidos pelos seus pares para o 

Conselho Geral para o quadriénio 2013/2017. --------------------------------------------------------------------  

De seguida, a presidente do Conselho Geral, informou, quais foram as entidades /parceiros, em 

representação da Comunidade Local com assento no anterior Conselho Geral (2009/2013), a saber: a 

Fundação COI; o Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo e o Centro de Saúde de Palmela. -----------  

A professora Margarida Cancela referiu que das três entidades que participaram no anterior 

Conselho Geral, o Centro de Saúde de Palmela e a Fundação COI, foram sempre muito ativos e 

dinâmico ao longo do último mandato. O Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo, teve uma 

intervenção menos ativa nos últimos anos do mandato.  -------------------------------------------------------  

Após reflexão sobre o trabalho desenvolvido com as entidades representantes da Comunidade Local 

no anterior Conselho Geral, a presidente, apresentou à consideração, outras Entidades/parceiros 

com os quais o Agrupamento de Escolas desenvolve Projetos e que segundo a sua opinião poderão 

ser parceiros interessantes para integrar/participar neste órgão, a saber: a APPACDM; a Escola 

Segura; o Palmela Desporto; a CPCJ e a Saúde Escolar. ---------------------------------------------------------  

Após debate sobre as entidades citadas, foi sugerido pelo professor José Carlos Sousa, a inclusão de 

uma Instituição/empresa que pudesse acolher alunos para a realização de estágios. A representante 

da Autarquia sugeriu a inclusão de uma das Associações empresariais da Região. A proposta foi 

considerada válida.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os presentes refletiram e pronunciaram-se sobre as entidades da Comunidade Local a convidar para 

integrar o futuro Conselho Geral (quadriénio 2013/2017).-----------------------------------------------------

------- 

Definiu-se, por ordem de prioridade, a lista de instituições/ entidades da Comunidade Local, a 

saber: 

- O Centro de Saúde de Palmela- foi consensual o interesse do Conselho Geral na manutenção desta 

instituição; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A APPACDM como parceira dadas as suas valências técnicas no apoio aos alunos com NEE, assim 

como aos professores que trabalham com eles; ------------------------------------------------------------------  
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- Uma Associação empresarial da Região, devido à sua importância estratégica no enquadramento 

de futuros estágios dos alunos da escola(primeiro dirigido à Associação Empresarial do Vale do 

Alecrim,em segundo à Associação Empresarial do Parque das Carrascas;------------------------------------  

- Não se obtendo resposta de uma destas Associações/Instituições, a Entidade seguinte a convidar 

será  a Fundação COI. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A presidente do Conselho Geral concluiu a reunião informando que irá dar seguimento ao definido 

no Decreto-Lei n.º 75/2008, de  22 de abril, sobre o regime de autonomia, administração e gestão 

de estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 julho  , nomeadamente o artigo 60.º, 

ponto 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata.  ------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
A Presidente 

do Conselho Geral 
 O Secretário  

 
 

_________________________ 
 

 

_____________________ 
 

 

 


