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Conselho Geral 

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra 

 

 Ata minuta n.º2 (dois)  

 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta 

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

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

presidência da presidente cessante do Conselho Geral, Graça Maria Ribeiro Sobral. ------------ 

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

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

Ponto 2 – Apresentação e Tomada de posse de uma representante dos docentes e de um 

representante dos Pais /EE eleitos para o Conselho Geral – Quadriénio 2022/2026, (nos 

termos do disposto no ponto 5., do artigo 14.º, do Decreto-Lei n. º137/2012, de 2 de Julho); -- 

Ponto 3 - Apresentação e Tomada de posse dos três elementos representantes da Comunidade 

Local convidados para o Conselho Geral – Quadriénio 2022/2026, (nos termos do disposto no 

ponto 5., do artigo 14.º, do Decreto-Lei n. º137/2012, de 2 de julho); ------------------------------ 

Ponto 4 – Votação da Ata número um; ------------------------------------------------------------------ 

Ponto 5 - Eleição do/a Presidente do Conselho Geral - Quadriénio 2022/2026, (nos termos da 

alínea a) do n. º1, do artigo 13.º, Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho); ----------------------- 

Ponto 6 - Definição de formas de organização e de funcionamento do Conselho Geral (nos 

termos dos números 4 e 5, do artigo 13.º, Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho); ---------------- 

Ponto 7 – Apreciação e votação do Plano Anual de Atividades 2022/2023 (nos termos da 

alínea f) do n.º1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho);--------------------- 

Ponto 8 - Apreciação e votação da proposta de Projeto Educativo do AEAMS 2023-2026(nos 

termos da alínea c), do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho). ----------------- 

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

Agrupamento e iniciou a reunião dando algumas informações. ------------------------------------ 

No ponto dois da ordem de trabalhos, tomaram posse dois conselheiros, um representante do 

corpo docente e um representante dos Pais e encarregados de educação. ------------------------- 
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Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, foi feita a apresentação e tomada de posse 

dos três elementos representantes da Comunidade Local convidados para o Conselho Geral a 

saber: Maria Helena Cardoso, em representação da União de Freguesias de Agualva Mira 

Sintra; José Manuel Cardoso, em representação do Agrupamento de Centros de Saúde de 

Sintra (ACESSintra) e Ricardo Barreiros em representação da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Sintra Oriental. ---------------------------------------------------------- 

No ponto quatro da ordem de trabalhos, foi lida, e aprovada por unanimidade, à exceção dos 

elementos que não estiveram presentes, a ata da reunião número um. ------------------------------ 

No ponto cinco da ordem de trabalhos, foi feita a eleição do/a Presidente do Conselho Geral, 

tendo sido eleita a conselheira Sílvia Iolanda Barata Timóteo. -------------------------------------- 

 No ponto seis da ordem de trabalhos, procedeu-se à eleição do/a secretário/a do Conselho 

Geral, tendo sido eleita a conselheira Carla Alexandra Moniz Pedro. Foi, ainda, constituída a 

comissão permanente do Conselho Geral. Esta comissão é composta pelos seguintes oito 

elementos: a Presidente do Conselho Geral, duas representantes dos Docentes, uma 

representante do Pessoal não docente, uma representante dos Pais e encarregados de 

educação, uma representante da Câmara Municipal de Sintra (CMS), uma representante dos 

Alunos e uma representante da União de Freguesias de Agualva Mira Sintra. Ainda neste 

ponto da ordem de trabalhos, foi aprovado por unanimidade, o Regimento do Conselho Geral.  

No ponto sete da ordem de trabalhos, o Plano Anual de Atividades, foi aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao ponto oito da ordem de trabalhos, foi decidido realizar a apreciação e 

votação da proposta de Projeto Educativo do AEAMS 2023-2026, em janeiro de dois mil e 

vinte e três, na próxima reunião do Conselho Geral. -------------------------------------------------- 

 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, vai ser assinada nos termos da lei. ----------------------------- 

Agualva Mira Sintra, 15 de dezembro de 2022 

A Secretária 

 

Rosa Maria de Oliveira Ferreira Pedro Dias  

 A Presidente do Conselho Geral 

 

Sílvia Iolanda Barata Timóteo 
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