
 

 

 

ATA NÚMERO OITENTA E QUATRO 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Dezasseis de novembro de dois mil e vinte e um 

 

Ponto único – Eleição do Presidente do Conselho Geral 

Deu-se início à reunião, não estando presentes: Lisete Velez, Mónica Deodato, José 

Ramiro e o ainda não designado representante da Dardico SA. 

Como na reunião anterior, orientou os trabalhos o professor Francisco Serrão, 

começando por dar informações sobre o modo como decorreu o contacto com as 

entidades locais convidadas para se fazerem representar no Conselho Geral. Assim, após 

auscultação às entidades selecionadas em reunião anterior, aceitaram fazer parte deste 

órgão, a empresa DARDICO SA, a ACA, que será representada por José Ramiro e 

ElencoBrigatório-Associação Cultural, representada por Filomena Dias. 

Posto isto passou-se à eleição do Presidente do Conselho Geral, que foi realizado por 

voto secreto, obtendo-se os seguintes resultados: Francisco Serrão, catorze votos, Ana 

Varela, António Correia e Firmina Januário, um voto cada um. 

Deste modo foi eleito como presidente do Conselho Geral, para o próximo quadriénio, 

o professor Francisco Serrão e para secretária ofereceu-se a professora Firmina 

Januário. 

O professor Francisco Serrão agradeceu a todos a confiança depositada em si e apelou 

aos presentes colaboração e empenho, para que todos possamos trabalhar no mesmo 

sentido, a melhoria do ensino e das condições dos alunos no Agrupamento de Avis. 

De seguida perguntou se algum dos presentes queria manifestar alguma preocupação. 

O professor António Correia partilhou a sua preocupação em relação ao facto da escola 

não ter uma sala de convívio, o que faz com os alunos permaneçam no exterior, não 

tendo onde se abrigarem do frio e da chuva, pois a sala que anteriormente era usada  



 

 

 

para este fim, é atualmente a “Sala Covid”. Sugeriu-se então, que o diretor estudasse a 

possibilidade de uma outra sala poder servir para este fim. A professora Ana Varela 

sugeriu a sala que fica junto à biblioteca e, o sr. diretor referiu que a sala tem de ser bem 

arejada e próxima de uma casa de banho. Ficou de em conjunto com os técnicos de 

saúde encontrar uma solução para a “Sala Covid”. O director referiu ainda que o número 

de funcionários da Escola está abaixo do rácio e que o facto foi relatado ao Ministério. 

O professor António Correia disse ainda não compreender o porquê de se continuar a 

ter horários desfasados. O professor Serrão esclareceu que a escola seguiu as 

recomendações do ministério e que este assunto foi levado a reunião de Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral, que assim decidiram pela continuidade deste horário. 

Relativamente à construção da escola nova, o senhor presidente da Câmara, Dr. Nuno 

Silva adiantou que a todo o momento as obras poderão ter início, desde que sejam 

desbloqueadas as verbas que competem ao Ministério da Educação. Referiu que a 

construção deve ser realizada em dois anos, custando cinco milhões e meio de euros,  

 

O presidente do Conselho Geral     A secretária 

____________________________   ______ ______________________ 

             (Francisco Serrão)     (Firmina Januário) 

 

 


