ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUÊS DE POMBAL
CONSELHO GERAL
Assuntos tratados/deliberações
Reunião realizada a 3 de fevereiro de 2022
Ponto 1 – Informações.
A presidente cessante do Conselho Geral informou que os conselheiros Ana Pinto, Carlota
Silva, Susana Festas, Luís Cruzinha e Lucinda Caetano justificaram a sua não comparência na
reunião. Relativamente à eleição do presidente do novo Conselho Geral, a presidente cessante
chamou a atenção dos presentes para os artigos 6.º e 7.º da Organização do Conselho Geral,
capítulo II. Referiu o ponto 4 do artigo 6.º, onde se pode ler «à exceção dos alunos e do
diretor, qualquer um dos membros do Conselho Geral em efetividade de funções pode ser
eleito presidente pelos seus pares.», e justificou a sua presença na reunião citando o ponto 2
do artigo 7.º «O presidente cessante só terminará o seu mandato depois da tomada de posse
do novo Conselho Geral e da eleição do respetivo Presidente.»
Ponto 2 – Aprovação da ata da reunião realizada a 6 de dezembro de 2021.
A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes na reunião de 6 de dezembro.
Ponto 3 – Tomada de posse do representante dos alunos do ensino diurno, Luís Cruzinha.
Não foi possível cumprir este ponto, devido à não comparência do aluno.
Ponto 4 – Tomada de posse dos representantes dos pais e encarregados de educação, Nuno
Barquinha e Susana Festas.
Dos dois representantes dos pais e encarregados de educação, cuja tomada de posse estava
prevista, apenas compareceu um, o Sr. Nuno Barquinha.
Ponto 5 – Eleição do presidente do novo Conselho Geral.
Procedeu-se à eleição, por voto secreto, do presidente do Conselho Geral. Feita a votação e
contados os votos, obtiveram-se os seguintes resultados: professora Cidália Sebastião: 11
(onze) votos; professora Maria Eulália Cardoso: 1 (um) voto; professora Maria Gorete
Figueiredo: 2 (dois) votos; professora Vera Cruz: 1 (um) voto; votos nulos: 0 (zero); votos em
branco: 0 (zero).
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Do resultado da contagem, foi eleita presidente do Conselho Geral, a professora Cidália
Martins Sebastião.
Ponto 6 – Outros assuntos.
O diretor, professor José Sendão, informou que a Escola Secundária Marquês de Pombal irá
acolher 69 alunos do Conservatório de Musica do Afeganistão. Vão ser criadas turmas de
ensino articulado com a Escola de Música do Conservatório Nacional. Referiu o desafio e a
oportunidade que esta integração representa para a escola.
O representante dos pais e encarregados de educação presente, Nuno Barquinha, manifestou
a sua preocupação pela falta de professores por colocar. Quanto ao envolvimento dos pais e
encarregados de educação na escola, lamentou ser muito reduzido e desafiou a escola a
encontrar uma estratégia que tente corrigir esta situação.

Lisboa e ESMP, 6 de fevereiro de 2022

A Presidente do Conselho Geral cessante
Maria Elisabete Capela Rodrigues
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