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CONSELHO GERAL - 2022/2026 

 

Comunicação nº 4 

 

Reunião ordinária de 14.06.2022 

 

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

Escolas Júlio Dantas, informa: 

 

1 — TOMADA DE POSSE DE MEMBROS EFETIVOS 
 

Foi investida na titularidade do cargo, perante o órgão, Márcia Patrícia Negrão Batista, 

representante dos Pais e Encarregados de Educação.  

 

2 — DECISÕES 

 

Após análise, foram aprovadas por unanimidade, as atualizações ao Projeto 

Educativo para 2022/2025, com referência ao ano letivo 2021/2022.  
 

Foram apresentadas as atualizações ao Regulamento Interno a vigorar (2022-2026), 

depois da revisão ocorrida em 2021. A revogação da Portaria n.º 230/2008, de 4 de 

fevereiro, na sua redação atual, na parte respeitante aos cursos EFA e às formações 

modulares e a entrada em vigor da Portaria n.º 66/2022, de 1 de fevereiro, que 

regulamenta as formações modulares certificadas (FMC) e da Portaria n.º 66/2022, de 

4 de fevereiro, que regulamenta os cursos EFA, justificaram a revisão global do 

regulamento atual de modo a ajustá-lo às novas realidades. 

Foi apresentada a proposta de alteração do Regulamento dos Prémios de Mérito.  

O Regulamento Interno e os dois anexos integrantes foram aprovados por 

unanimidade. 

 

Foi apresentada, pelo relator, a proposta de decisão de recurso interposto por 

Encarregada de Educação, de decisão de aplicação de medida disciplinar decorrente 

do processo instaurado ao seu educando. A proposta de arquivamento do processo 

foi aprovada por unanimidade. 

 

Os conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta de denominação dos dois 

auditórios do agrupamento, Escola Básica Tecnopolis, Auditório Professora Graça 

Cabrita e Escola Secundária Júlio Dantas, Auditório Professor Florivaldo Abundâncio. 

 

 

14 de junho de 2022 — A Presidente do Conselho Geral, Maria Madalena da Silva 
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