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Resumo 

ATA Nº 7 – 2021/2025 

13/02/2023 

Ordem de Trabalhos: 

Ponto um – Apreciação e decisão do recurso sobre a medida disciplinar aplicada ao aluno Leandro Rato 

Oliveira, do 10ºR, apresentado pela sua Encarregada de Educação;  

Ponto dois – Outros assuntos. 

A reunião foi presidida pela Professora Cristina Sardinha e secretariada pela Professora Carla Agostinho. 

Ponto um: 

Deu-se início à reunião com a apresentação do novo representante dos alunos, Miguel Marques 

Monteiro, do décimo segundo ano, turma G. Este aluno, por ser o primeiro candidato suplente, irá 

substituir o Gonçalo Pimenta, por este já não se encontrar a frequentar a escola. 

De seguida, e depois de analisado o recurso sobre a medida disciplinar aplicada ao aluno Leandro Rato 

Oliveira, do 10ºR, apresentado pela sua Encarregada de Educação, e o processo de averiguações, a 

Conselheira Paula Lourenço, nomeada relatora, informou que tinha rejeitado o referido recurso. Assim, 

propôs a medida disciplinar de um dia de suspensão convertida no cumprimento de seis horas de 

medidas corretivas, a realizar na Biblioteca da Escola Secundária Luís de Freitas Branco e de acordo com 

um horário estabelecido pela Direção, que não coincida com o horário letivo do aluno. Caso a 

encarregada de educação não concorde com a decisão, a suspensão por um dia deverá ser mantida. 

Esta proposta foi posta à votação pela relatora e foi aprovada pelos conselheiros presentes por doze 

votos, com uma abstenção. 

Ponto dois: 

Foi aprovada, por todos os Conselheiros presentes, a proposta de alteração da reunião de Conselho 

Geral, que se iria realizar no dia treze de março, para o dia vinte de março.  

A propósito do email enviado para alguns dos Conselheiros por uma docente do Agrupamento sobre o 

recurso de avaliação de desempenho docente que apresentou, a Presidente do Conselho Geral 

informou que os procedimentos estão a ser cumpridos dentro dos prazos estabelecidos e de acordo 

com a legislação em vigor. Referiu, ainda, que esses procedimentos não são imputados a este Conselho 

Geral. 

A Presidente do Conselho Geral 

Maria Cristina Sardinha 


