Conselho Geral (2017/2021)
Ano lectivo 2018/2019
Minuta de ata – reunião nº5
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Carnaxide:
Faz público, em conformidade com o artigo 13º, do Decreto-lei 137/2012, de dois de junho, que o
Conselho Geral em reunião realizada aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, cuja
ata será aprovada na próxima reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto nº 1 – Informações
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Carnaxide, professor António
Manuel da Silva Melo, informou o Conselho Geral que no passado dia trinta de dezembro de dois mil
e dezoito, faleceu a professora Edviges Maria de Sousa Antunes, professora e Conselheira do
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Carnaxide.
A professora Edviges Antunes assistiu à transição do Agrupamento sendo-lhe devida uma palavra de
reconhecimento pela forma aberta, leal e dedicada com que sempre atuou.
O Conselho Geral expressa a sua gratidão e reconhecimento à professora Edviges Antunes pela
forma competente como desempenhou sempre as suas funções, onde evidenciou boas capacidades,
sugerindo soluções conformes e adequadas que contribuíram para a eficácia de todo o processo
educativo.
Docente dotada de nobres qualidades humanas, às quais adicionou com sabedoria um sentido ético
e um pragmático sentido profissional, qualidades que lhe permitiram granjear o respeito, estima e
consideração da comunidade educativa, bem como, o crédito da sua ação junto dos seus pares.
O Conselho Geral reconhece a sua honestidade intelectual, o fino trato e a sua capacidade no
relacionamento humano, constituindo-se como uma referência e um exemplo.
Assim, o presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Carnaxide, propõe aos
membros do Conselho Geral, a observação de um minuto de silêncio, destinado a homenagear a
memória da docente Edviges Antunes.
O Conselho Geral expressa à família enlutada, o seu profundo pesar pelo ocorrido.
O Presidente do Conselho Geral determina que desta minuta de ata seja dado conhecimento à
família da professora Edviges Antunes.
Carnaxide, 30 de janeiro de 2019.
O Presidente do Conselho Geral,
(António Manuel da Silva Melo)
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Ponto nº 2 – Aprovação da ata da reunião anterior
A ata da reunião anterior foi aprovada por todos os elementos do conselho geral à exceção de dois
elementos que não participaram da votação, por não terem estado presentes na reunião anterior.
Ponto nº 3 – Propostas de alteração ao Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de
Carnaxide.
Foi aprovada a proposta de alteração ao regulamento interno com a nova redação.
Ponto nº 4 – Projeto Curricular do Agrupamento de Escolas de Carnaxide.
Foi aprovada a proposta de alteração da página vinte e nove do Projeto Curricular do
Agrupamento.
Foi também aprovada, a proposta do senhor diretor do Agrupamento para que seja dado o nome da
professora Edviges Antunes à biblioteca da escola Secundária Camilo Castelo Branco que passará a
designar-se por, Biblioteca - Centro de Cultura Professora Edviges Antunes.
Por fim, foi também aprovada a proposta apresentada pelo senhor diretor do Agrupamento no que
respeita à constituição de uma comissão eleitoral nos termos do Artigo 7º do Despacho 436-A/2017.
E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata
que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.
O Presidente do Conselho Geral,
(António Manuel da Silva Melo)
O Secretário,
(Maria Margarida Figueiredo)

Página 2 de3
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARNAXIDE -171487

Página 3 de3
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARNAXIDE -171487

