
 
 

Agrupamento de Escolas da Benedita 
(Cód. 170082) 

CONSELHO GERAL 

Comunicado N.º4 

2017/2018 

Reunião Ordinária de 24.04.2018 

Para conhecimento da comunidade escolar, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da 

Benedita informa: 

1- INFORMAÇÕES: 

. Foi aprovada, por unanimidade, a ata de vinte e quatro de janeiro; 

 
. Estiveram presentes 14 dos 21 elementos que compõem este conselho; 
 

. Foi recebida a resposta ao pedido de esclarecimento sobre a permanência, neste órgão, de 

dois encarregados de educação que deixaram de ter os seus educandos a frequentar o 

Agrupamento. O esclarecimento da DGEstE é claro: existindo dúvidas relativamente à 

legitimidade dos referidos elementos, enquanto representantes dos pais e encarregados de 

educação, deve o Conselho Geral solicitar às respetivas associações de pais ou organizações 

representativas que se pronunciem sobre o assunto em apreço.  
 

. A conselheira Inês Silva, vereadora da CMA, informou os presentes do alargamento do plano 

de ação social escolar ao 2º ciclo (oferta de um conjunto de materiais escolares essenciais) e 

de algumas atividades a decorrer no âmbito do Festival de Magia e no âmbito da Semana da 

Criança. Também a conselheira Maria de Lurdes Pedro, presidente da Junta de freguesia da 

Benedita, informou os presentes das atividades a decorrer na Benedita, no âmbito da 

comemoração do Dia Mundial da Criança. 

 

2- Decisões 

. O relatório da conta de gerência do ano de 2017 foi aprovado por unanimidade; 

 
. O mapa de férias do Diretor Marco Lemos foi aprovado por unanimidade; 

 
. O Conselho Geral solicita à Associação de Pais e Encarregados de educação da Benedita que 

se pronuncie relativamente à legitimidade de pais/ encarregados de educação, cujos 

educandos não sejam alunos do Agrupamento de Escolas da Benedita, integrarem o Conselho 

Geral do referido agrupamento;  
 

. Perante a existência de queixas relativas ao transporte escolar, que contemplam situações 

que colocam alunos em risco (excesso de velocidade, paragens que obrigam os alunos a 

atravessamentos inseguros, etc.), pede este órgão que se façam chegar registos de tais 

situações, com a indicação de percursos, datas e horário, às associações de pais/encarregados 

de educação e à própria direcção do agrupamento. Estes serão posteriormente encaminhados 

para a vereadora Inês Silva que tomará diligências no sentido de tentar resolver tais situações. 

 

26 de abril de 2018 – A presidente do Conselho Geral, Cristina Domingos 


