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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
ALVERCA DO RIBATEJO  

 
CONSELHO GERAL 

2021/2025 
 

Resumo da Ata número 1 do Conselho Geral  
 
 

Aos quinze dias do mês de dezembro, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se, por 

videoconferência o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães. A 

reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto um – Informações;  

Ponto dois – Início de funções;  

Ponto três – Início da escolha dos representantes de comunidade local. 

Ponto um - Informações - A senhora Diretora do Agrupamento, professora Ana Cristina Silva 

informou os presentes que a equipa de Avaliação Interna do Agrupamento elaborou um 

conjunto de inquéritos a realizar à comunidade escolar: professores (as), alunos (as), pessoal 

não docente, encarregados (as) de educação. A senhora Diretora apelou a que toda a 

comunidade escolar colabore nesta iniciativa, respondendo aos inquéritos. Os dados a 

recolher serão uma importante ferramenta para a construção do novo projeto educativo do 

Agrupamento e para o Observatório de Qualidade do mesmo. 

Ponto dois - Início de funções - O professor Abílio Mocho, na qualidade de Presidente do 

Conselho Geral cessante, procedeu, primeiramente, à apresentação mútua dos membros novo 

do Conselho Geral. Após esta parte protocolar, o professor Abílio Mocho relembrou que, 

depois de formalmente constituído na sua plenitude, o Conselho Geral terá ainda que 

proceder à eleição do seu Presidente. O professor Abílio Mocho relembrou as principais 

competências do Conselho Geral, nomeadamente a aprovação e monitorização do Projeto 

Educativo do Agrupamento.  

Ainda a este propósito, relembrou o docente que se encontra em fase de elaboração o 

Relatório Final de Avaliação do Projeto Educativo 2017/2021 e o Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães relativo ao quadriénio 2021/2025. Os 

documentos atrás referidos, após serem concluídos, serão objeto de análise e aprovação por 

parte do Conselho Geral. 

 

Ponto três - Início da escolha dos representantes da comunidade local – O professor Abílio 

Mocho sugeriu que fossem convidadas a integrar o novo Conselho Geral as entidades que 

estiveram representadas no mandato anterior, a saber: Junta de Freguesia de Alverca e 



   

 

2/2 

 

Sobralinho, Associação Humanitária de Bombeiros de Alverca do Ribatejo e a Sociedade 

Filarmónica Recreio Alverquense. Referiu que as entidades atrás mencionadas tinham 

participado nos trabalhos do Conselho Geral de uma forma muito positiva, daí a razão da 

renovação do convite. No entanto, a proposta apresentada poderia ser alterada de acordo 

com a vontade expressa dos (as) conselheiros (as). Foi sugerido, por algumas conselheiras que 

fosse convidada a Polícia de Segurança Pública - PSP. A representante do município, Dr.ª 

Alexandra Silva, informou os (as) presentes que é do seu conhecimento que a PSP tem vindo a 

declinar os convites para participar no Conselho Geral. Esta decisão terá sido tomada ao nível 

do comando da PSP, sendo a política a seguida ao nível local. Outras conselheiras sugeriram 

que devido aos problemas sociais que se têm vindo a agravar com a pandemia, fosse 

convidada uma entidade que desenvolvesse a sua atividade nessa área. Depois de analisadas 

algumas sugestões, chegou-se à conclusão que as entidades referenciadas em Alverca, na área 

do serviço social, não reuniam as caraterísticas e o perfil para integrarem o Conselho Geral. A 

professora Ana Sofia Pires e a representante do município, Dra. Susana Branco, referiram-se ao 

papel desenvolvido pelas estruturas de apoio social que funcionam quer na Câmara Municipal 

quer, de uma forma mais descentralizada, nas juntas de freguesia e que prestam um 

importante serviço de apoio às famílias do concelho. 

Após terem sido consideradas e debatidas as várias propostas, deliberou o Conselho Geral 

endereçar o convite para representar a comunidade local às seguintes entidades: Junta de 

Freguesia de Alverca e Sobralinho; Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 

Alverca do Ribatejo e Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense.  

Para terminar a reunião, o professor Abílio Mocho e a senhora Diretora, professora Ana 

Cristina Silva agradeceram a presença dos(as) senhores(as) conselheiros(as) e desejaram-lhes 

votos de Boas Festas e de Feliz Natal. 

 

Eu, Abílio José Parreira Mocho, presidente do Conselho Geral, dei por concluída esta reunião 

que foi por mim secretariada, pelas vinte horas e dez minutos.  

 

O Presidente do Conselho Geral 

Abílio José Parreira Mocho 


