
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES 

      CONSELHO GERAL (2017 a 2021) 

       Ano letivo 2021 / 2022 

      Minuta de ata - Reunião n.º 3 

 

O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares: 

Faz público, em conformidade com o art.º 13, do Dec.Lei 137/2012, de 2 de junho, que o Conselho 

Geral em reunião realizada a 04 de maio de 2022, cuja ata será aprovada na próxima reunião, 

tomou as seguintes deliberações:  

 

Ponto n.º 1 – Informações.  

● Tomaram posse as Representantes do Pessoal Não Docente: Patrícia Martins e Célia 

Almeida, decorrente do ato eleitoral que teve lugar no dia 4 de Abril de 2022. 

● Recebida cópia de ata com a eleição dos membros da APEE Qt.ª de S. João, sendo a 

Representante no Conselho Geral – Sofia Rocha (email de 15 de março de 2022). 

● Circular da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, informando 

da alteração no executivo e presidência – Maria João Costa. 

● O Presidente do Conselho Geral esteve na Escola Básica Nossa Senhora de Monte Sião 

sensibilizando os pais e encarregados de educação a reativarem a respetiva Associação. 

● Reclamação apresentada pelo Presidente para serem realizados os acessos a quem se 

desloca em cadeira de rodas ao Núcleo do Moinho de Maré e Forno Romano na Quinta do 

Rouxinol. 

● Efetuadas e concluídas as obras de requalificação dos espaços exteriores da Escola 

Básica Quinta de S. João. 

● No próximo ano letivo 2022/2023 será implementado, na escola, a par com todas as 

escolas do Concelho do Seixal, o calendário escolar semestral.  

● A representante do Centro Social da Arrentela, Natércia Pedro, solicitou a angariação de 

voluntários para a loja social da Cáritas, que funciona na Praceta do Torrense, na Torre da 

Marinha. 

 

Ponto n.º 2 – Relatório de Contas de Gerência. 

● Após análise de algumas rúbricas, o relatório referente ao exercício de 2021, foi aprovado 

por unanimidade, sendo o saldo a transitar para a gerência seguinte de: 28.802,64 euros e 

o saldo do ASE de: 9.229,46 euros. 

 

 



 

 

Ponto n.º 3 – Processo Eleitoral – Representantes do Pessoal Docente. 

● Aprovado por unanimidade o aviso de Abertura do Processo Eleitoral do Conselho Geral 

para o Pessoal Docente, com o escrutínio a realizar no dia 8 de Junho de 2022. 

Ponto n.º 4 – Procedimento concursal prévio à Eleição do Diretor de Agrupamento. 

● Aprovado por unanimidade a Comissão de Apoio à eleição do Diretor – Pessoal Docente: 

Manuela Castelo, Eulália Reis e António José Costa; Pessoal Não Docente: Patrícia 

Martins; Pais e EE: Sofia Rocha; Entidades locais: Luís Tavares. 

● Aprovado por unanimidade o Aviso para o Procedimento Concursal para a Eleição do 

Diretor e os Métodos utilizados para a avaliação das candidaturas. 

 

 

O Presidente, 

_____ António José Tadeu Costa _____ 

 

A Secretária, 

_____ Alda Nunes _____ 

 


