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CONSELHO GERAL - 2022/2026 

 

Comunicação nº 7 

 

Reunião ordinária de 09.03.2023 

 

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

Escolas Júlio Dantas, informa: 

 

1 — TOMADA DE POSSE DE MEMBROS EFETIVOS 

 

Foram investidos na titularidade do cargo, perante o órgão, Élia Margarida da Silva 

Mendes, representante do pessoal docente e Tomás da Rocha Lopes, representante 

dos alunos do ensino secundário.  

 

2 — DECISÕES 

 

• Os critérios para a participação do Agrupamento em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas, foram apresentados e aprovados, por 

unanimidade. 

 

• Foi apresentada a proposta das Linhas Orientadoras do Planeamento e Execução 

das Atividades no Domínio da Ação Social Escolar, tendo sido depois de analisada 

pelos conselheiros, aprovada por unanimidade. 

 

• Os elementos deste Conselho aprovaram as Linhas Orientadoras para a 

Elaboração do Orçamento do Agrupamento para o ano 2023, por unanimidade.  

 

• Para o processo do Orçamento Participativo, foram apresentadas as comissões 

eleitorais, para a Escola Básica Tecnopolis, constituída pelas professoras Dina 

Grilo e Ana Gomes e um aluno de cada lista proponente, em sistema de rotatividade 

e para a Escola Secundária Júlio Dantas, constituída pelas professoras Teresa 

Santana e Teresa Carmo e um aluno de cada lista proponente, em sistema de 

rotatividade. As comissões eleitorais propostas foram aprovadas, por unanimidade. 
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• Foi apresentado o Relatório de Contas de Gerência relativa ao ano económico de 

2022. O Diretor referiu que o relatório compreende os anos letivos 2021/2022 e 

2022/2023 e explicou as fontes de financiamento constantes no documento. Após 

os esclarecimentos do Diretor do Agrupamento sobre o conteúdo do documento, a 

Presidente colocou à aprovação dos conselheiros presentes na reunião, o referido 

relatório, o qual foi aprovado por unanimidade. 

 

• Foi apresentado para apreciação o Relatório Anual TEIP 2021/2022, documento 

que inclui diferentes parâmetros analisados, tais como a taxa de sucesso/insucesso 

escolar e ocorrências disciplinares, sua evolução e metas a atingir. 

 

• A Presidente apresentou uma proposta de Tomada de Posição do Conselho Geral 

de apoio, solidariedade e respeito para com todos os profissionais do agrupamento, 

que depois de analisada pelos conselheiros e feito o ajuste necessário, foi aprovada 

por unanimidade (segue em anexo a esta comunicação).  

 

 

 

9 de março de 2023 — A Presidente do Conselho Geral, Maria Madalena da Silva 
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