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Ata número vinte e um do Conselho Geral 

Aos dezassete dias do mês de março de dois mil e vinte, no âmbito do tempo 

regimental, os catorzes (não participaram sete conselheiros) membros do Conselho 

Geral, identificados na folha de presenças da sessão, sob a presidência do conselheiro 

António Padeira, deu-se cumprimento à ordem do dia que constava na convocatória e 

que a seguir se transcreve: 

Ponto um – Relatório e Contas ano económico 2019. 

Ponto dois – Critérios de Avaliação do Diretor. 

Ponto três - Carta Missão do Diretor. 

Ponto quatro – Orçamento Participativo das Escolas. 

Antes da ordem do dia esclarece-se que no dia treze do presente mês, o Presidente do 

Conselho Geral tendo em atenção as recomendações da autoridades de saúde 

relativamente ao surto Coronavírus (COVID-19) que impôs comportamentos 

responsáveis no sentido de controlar a sua disseminação e seguindo as diretivas 

enviadas pela tutela a todas as escolas, nomeadamente o seu encerramento  no que 

se refere às atividades letivas e não letivas presenciais, assim como à possibilidade das 

reuniões se realizarem  à distância, propôs que o Conselho agendado para o dia 17 de 

março fosse realizado,  excecionalmente à distância tendo presente os  seguintes 

passos:  

1 - Análise individual dos documentos para aprovação; 

2 – Envio por e-mail das eventuais dúvidas suscitadas pelos documentos até às 12h do 

dia 16 de março para o Diretor com conhecimentos de todos os membros do CG; 

3 - Envio dos esclarecimentos por parte do Diretor até às 12h do dia 17 de março; 

4 - Estando o Conselho satisfeito quanto aos conteúdos apresentados, cada conselheiro 

manifestará por e-mail a sua intenção de voto até ao final do período regimental do 

dia 17 de março. 

A proposta mereceu consenso por parte dos conselheiros registando-se na presente ata 

os resultados das votações (anexam-se cópias dos e-mails recebidos). A cada 

documento, abaixo referido, foi a atribuído uma letra para facilitar a sua identificação:  

A - Contas 2019. 

B - Critérios de Avaliação do Diretor. 

C - Carta Missão do Diretor. 

D - Comissão Eleitoral no âmbito do artigo 7º do Regulamento do Orçamento 

Participativo das Escolas. 
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No âmbito do ponto um registam-se os pedidos de esclarecimentos e respetivas 

respostas por parte do senhor Diretor. O Presidente deste Conselho, professor António 

Padeira colocou a questão sobre a que se referem os ABAE - Projeto Litterless e 

Fundação Ilídio Pinho, tendo o Diretor respondido que a verba destinada a ABAE - 

Projeto Litterless e Fundação Ilídio Pinho corresponde aos prémios que foram obtidos 

pela professora Margarida Gonçalves no âmbito dos projetos Eco-Escolas, Horta 

pedagógica, Ciência na Escola entre outros. 

A Conselheira Ana Gil questionou o senhor Diretor sobre o montante transferido do 

Município para o AESJE no valor de 46.578,78€ destinado a Projetos e Iniciativas 

Educativas: 13.796,00€. De acordo com os do Programa Apoio a Projetos e Iniciativas 

Escolares, em 2019, foi atribuído ao Agrupamento de Escolas de São João do Estoril:  

- Em fevereiro de 2019 - 6.898,00€; 

- Em abril de 2019 - 6.898,00€; 

- Até dezembro de 2019 - 8.500,00 (já referente ao ano letivo 19/20) 

Ou seja, era suposto, no ano civil de 2019, a atribuição total, no âmbito do Programa 

de Apoio a Projetos e Iniciativas Escolares ao Agrupamento de Escolas de São João do 

Estoril, ter sido de 22.296,00€. 

O Diretor esclareceu que efetivamente, a verba transferida pelo Município para 

Projetos e Iniciativas Escolares para o Agrupamento de Escolas de São João do Estoril 

em 2019 foi de 22.296,00€. 

A última tranche no valor de 8.500€, foi enviado apenas em dezembro. Deste modo, 

este valor só foi possível requisitar em janeiro, pelo que este montante nas nossas 

contas só irá entrar no ano fiscal 2020. 

Não havendo a registar outras dúvidas os catorzes conselheiros participantes votaram 

favoravelmente o documento referente às Contas de 2019.  

Os Critérios de Avaliação do Diretor, documento previsto no ponto dois, mereceram 

igualmente a aprovação dos catorzes conselheiros participantes.  

Ponto três, Carta de Missão do Diretor foi aprovada pelos catorzes conselheiros 

participantes. 

No ponto quadro, foi aprovada pelos catorzes conselheiros participantes, a Comissão 

Eleitoral prevista no Regulamento do Orçamento Participativos das Escolas que fica 

assim constituída pelo presidente professor António Padeira e elos dois vogais o aluno 

Ricardo Santos do 10º ano turma B e pela aluna do 1º ano R Juliana Marques. 

Foi com satisfação que o Presidente António Padeira informou que no passado dia 10 

de março foram eleitos os novos órgãos diretivos da Associação de Pais e Encarregados 
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de Educação da Escola Secundária de S. João do Estoril. Esta era já uma antiga 

aspiração da direção deste Agrupamento.  

Os conselheiros foram ainda informados que no âmbito do processo eleitoral para o 

Conselho Geral 2020-2024, estão já eleitos os representantes dos alunos, do pessoal 

não docente e dos pais e encarregados de educação. No entanto, tendo em conta o 

atual contexto de emergência de saúde pública e face às medidas assumidas pelo nosso 

governo, considera-se não estarem reunidas as condições que permitam a realização 

do ato eleitoral para os representantes do pessoal docente previsto para o dia 18 de 

março de 2020. Assim, considera-se por bem adiar o ato para nova data a anunciar 

oportunamente.  

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão do qual foi lavrada e 

aprovada a presente ata que nos termos da lei vai ser assinada nos termos da lei. 

 

O Presidente do Conselho Geral  

 

__________________________________ 

António padeira 

 

 

O Secretário 

 

__________________________________ 

Silvestre Andrade 

   

 

 


