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ATA NÚMERO OITENTA E SETE 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL - Extraordinária 

Dezoito de maio de dois mil e vinte e dois 

 

 

Após a auscultação de todos os membros do Conselho Geral sobre a conveniência da 

alteração da data da sua realização, antecipou-se a reunião para dia dezoito às 

dezassete horas e trinta minutos. 

A reunião realizou-se através de videochamada e teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto único: Análise e aprovação das alterações ao Regulamento Interno.  

  

Deu-se início à reunião com a presença dos elementos que compõem este órgão, 

registando-se as faltas dos seguintes conselheiros: Telma Bento, Francisco Cordeiro, 

José Ramiro, Lúcia Velez, Marta Alexandre, Anabela Lopes, Lisete Velez e Nuno Silva. 

Tendo os quatro primeiros, justificado previamente a sua ausência.  

Ponto um: Análise e aprovação das alterações ao Regulamento Interno.  O 

conselheiro Francisco Cordeiro tinha questionado com antecedência, via email, sobre a 

obrigatoriedade de os alunos tomarem banho a seguir à atividade física. A questão foi 

abordada na reunião, tendo o presidente referido que o banho faz parte da aula de 

Educação Física, das suas normas de higiene, tal como a pontualidade, limpeza do 

equipamento. Está assim na esfera da didática e avaliação da disciplina, devendo o 

professor ter isso em conta na sua prática letiva. A conselheira Mónica Deodato referiu 

a questão da proibição dos banhos no âmbito da pandemia. O conselheiro António 

Correia referiu que de momento não há indicações a esse respeito e que devemos 

procurar voltar à normalidade. 

Foi dada voz a todos os conselheiros presentes, para se manifestarem sobre o 

documento “Regimento Interno do Agrupamento de Escolas de Avis”. Não havendo 
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propostas nem mais considerações, foi o documento aprovado por unanimidade dos 

conselheiros presentes, correspondente a treze votos. 

  E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual será lavrada a 

presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada, por mim que a secretariei e 

pelo senhor presidente do Conselho Geral. 

    O presidente do Conselho Geral                                                 A secretária 

____________________________                                ________________________ 

                       (Francisco Serrão)                                                (Firmina Januário) 
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