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ACTA DA 2ª REUNIÃO 
 

 

No dia 25 de maio de 2022, pelas 18h30m, deu-se início à reunião do Conselho Geral 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1 - Apresentação dos representantes dos alunos; 

2 - Apresentação de nomes e votação dos representantes da comunidade local; 

3 -  Informações e outros assuntos. 

 

O presidente do Conselho Geral iniciou a reunião fazendo um voto de agradecimento 

ao conselheiro António Quaresma, por este ter desenvolvido junto dos alunos o 

processo para eleição dos seus representantes, tendo conseguido que estes estivessem 

presentes para a tomada de posse nesta reunião. 

A conselheira Helena Lencastre representante da comunidade (Junta de Freguesia de 

Belém), pediu ao Presidente e aos outros conselheiros para se apresentarem e desta 

forma poder conhecer os membros que constituem o Conselho Geral.  

 

Procedeu-se desta forma à apresentação de todos os presentes, pelo nome e as 

respectivas funções neste órgão representativo da EAMCN: 

 

● Eurico Carrapatoso – Representante dos Professores da EAMCN; 

● Cristina Veríssimo – Representante do pessoal não docente; 

● Salvador Bastos Pinto – Representante dos alunos (R. integrado/10ª ano); 

● Gustavo Araújo - Representante dos alunos (R. integrado/10ª ano); 

● João Costa – Representante dos EE; 

● Rui Paiva – Representante dos EE; 

● Teresa Meireles – Em representação dos EE; 

● Alfredo Azevedo - Em representação dos EE; 

● Ana Mafalda Pernão - Representante dos Professores da EAMCN; 

● João Pereira Coutinho - Representante dos Professores da EAMCN; 

● António Costa – Representante do pessoal não docente; 

● Manuela Sá - Representante dos Professores da EAMCN; 

● Lilian Kopke – Directora da EAMCN; 

● Rita Nunes - Representante dos Professores da EAMCN; 

● Jorge Moreira - Representante dos Professores da EAMCN; 

● Luís Gomes - Presidente do Conselho Geral. 

 

A leitura da ata anterior foi efectuada pelo conselheiro João Pereira Coutinho e 

aprovada pelos restantes membros.  

 

De seguida, passou-se para o 2º ponto da ordem de trabalhos e o Presidente Luís 

Gomes sugeriu que se fizesse antecipadamente um levantamento dos nomes propostos 

por cada conselheiro e que a eleição se organizasse da seguinte forma: 



● Cada conselheiro propunha os nomes que pretende que sejam elegíveis para 

Conselheiro Convidado do Conselho Geral; 

● Elencar os nomes no quadro e referir a razão da sua escolha para todos terem 

conhecimento; 

● Depois dos nomes escolhidos, cada conselheiro deveria votar (voto secreto) 

em 3 nomes; 

● Os 3 nomes mais votados seriam os escolhidos, em caso de empate sendo feita 

nova votação, seleccionando os nomes por ordem decrescente, em relação ao 

número de votos.  

 

(…) 

 

Desta forma, terminou-se a votação e criou-se uma lista, onde o Presidente Luís 

Gomes convidaria os 3 primeiros nomeados, sendo que a não anuência de um deles 

faria com que se convidasse ao próximo nome nomeado na lista, por ordem 

decrescente.  

 

Lista de nomeados por ordem decrescente 

1. Carla Seixas  

1.   José Massarão  

      1.   David Cachucho 

       (…) 

 

A conselheira Ana Mafalda Pernão pediu para fazer uma declaração de voto, 

considerando que tal como já tinha referido anteriormente não concordava com o 

nome do David Cachucho dado ser um EE. Declarou ser liminarmente contra esta 

nomeação, porque segundo o Regulamento Interno, estes conselheiros externos 

deveriam ser da comunidade e não ter uma ligação tão próxima à EAMCN. 

Nesta altura, a conselheira Helena Lencastre referiu que está muitas vezes presente 

em conselhos gerais de alguns agrupamentos onde existem situações idênticas e daí 

não advir grandes problemas.  

O conselheiro João Costa reforçou a importância de um conselheiro convidado com 

conhecimentos na área de arquitectura e que a própria conselheira Ana Mafalda 

Pernão não teria feito outra sugestão de uma nomeação com esta especificidade. 

Questionou se esta declaração sugeria ou criava alguma suspeição, ao levantar um 

problema de incompatibilidade dado o número de EE existente na composição do 

Conselho Geral 

O Presidente Luís Gomes considerou não haver incompatibilidade de funções, por 

este nomeado ser actualmente um EE. 

Após a aceitação das 3 nomeações, a conselheira Ana Mafalda Pernão questionou o 

Presidente Luís Gomes no sentido de saber quem faria o contacto com os nomeados 

para rapidamente se formar o novo Conselho Geral e conseguir-se eleger o novo 

Presidente.  

O Presidente Luís Gomes, estando em cessação de funções, considerou importante ser 

legitimado por todos os presentes para fazer esse contacto, alegando que o seu papel 

nestas funções por vezes tem sido complicado, mas que tudo faria em prol da escola.  

O conselheiro João Pereira Coutinho referiu que embora sendo o Presidente cessante, 

até nova eleição, ainda desempenhava as funções inerentes ao cargo. 



O Presidente Luís Gomes aceitou fazer o contacto com os nomeados, de forma a se 

poder ainda em tempo útil, fazer uma nova reunião para a eleição do cargo de 

Presidente do Conselho Geral.  

 

Acerca do 3ª ponto, considerou que só com a nova composição do Conselho Geral se 

deverão discutir os diferentes documentos que foram partilhados: 

Regulamento interno; Projecto educativo; Regimento do Conselho Geral; 

Informações sobre a última reunião do Conselho Pedagógico e documentos enviados 

para ele pela Associação de Pais para serem discutidos no Conselho Geral. 

Considerou que pelo facto de existir um conselheiro ausente envolvido numa troca de 

emails, achar pouco ético esse assunto ser discutido nesta reunião. Sobre o Relatório 

de Avaliação Interna a que já todos tiveram acesso através de email, refere que este 

irá ser colocada no site da escola.  

A conselheira Teresa Meireles, em representação dos EE, questionou como foram 

levantados os dados do Relatório de Avaliação Interna e por quem. Referiu que estes 

dados são muito escassos, dando poucas pistas de como se avaliou o desempenho das 

turmas, a média das notas nas disciplinas das diferentes turmas e graus de ensino, 

metodologias e avaliações utilizadas pelos professores, etc.  

A directora Lilian Kopke respondeu que existe uma Comissão que elabora esse 

documento de Avaliação Interna e que o Observatório referido no mesmo relatório só 

enumera a parte artística (prémios, colaborações, prestações de relevo, etc…). 

Entretanto o conselheiro Rui Paiva questionou o presidente Luís Gomes pedindo para 

antes da reunião terminar, fazer umas sugestões pertinentes levantadas pela APEE 

dada a aproximação do final do ano lectivo. Iniciou dizendo que gostaria de como 

membro do Conselho Geral não ter conhecimento de questões laborais através de 

emails. A conselheira Cristina Veríssimo subscreveu o que foi dito anteriormente e o 

conselheiro António Costa reforçou que seria pouco ético falar-se sobre este assunto,  

visto a pessoa visada não estar presente na reunião, sendo preferível que esta questão 

fosse falada no sítio e na altura certa.  

A conselheira Cristina Veríssimo referiu que esse assunto nem faria sentido ser 

levantado neste órgão, pois embora fosse do conhecimento geral já estava resolvido.  

O presidente Luís Gomes declarou que todas as questões artísticas e pedagógicas 

deveriam passar pelo Conselho Geral. Para ele, esta instituição tem vários nomes 

relevantes: Escola; Artística; Conservatório e que o seu principal objectivo como 

instituição é a oferta do ensino vocacional, não sendo apenas uma escola de formação 

geral. Como tal, considerou que devem ser debatidas questões artísticas neste órgão, 

pois o principal foco da escola é o ensino da música. Relembrou que esteve em 

diversas lutas com o Ministério da Educação e que seria sempre o seu foco privilegiar 

o ensino artístico 

A directora Lilian Kopke justificou a questão do email ter sido enviado para todos os 

conselheiros, por um membro ter efectuado esse pedido, dada a natureza do seu 

conteúdo. A conselheira Ana Mafalda Pernão salientou que já se tinha decidido não 

falar sobre este assunto, mas a Directora insistiu em acabar a explicação.  

O conselheiro João Pereira Coutinho pediu ao Presidente para ler uma moção que 

ficará em adenda junto desta ata. Após a leitura dos diversos pontos, esta moção foi 

aprovada por unanimidade.  

O conselheiro Rui Paiva pediu de novo a palavra, para terminar as sugestões de 

carácter pedagógico que inicialmente queria fazer.  

A primeira questão prendeu-se com a comunicação entre os EE e os professores da 

área artística, considerando que embora as avaliações sejam feitas no portal da 



GesMusica, nunca existe nenhum comentário qualitativo acerca de prestação ou 

mesmo sugestões de melhoria do desempenho do aluno da parte dos professores da 

área artística, na caixa de comentários de forma a estas poderem ser visualizadas 

pelos EE. Perguntou se não seria possível antes de saírem as notas do 3º período, que 

os professores fossem alertados para esta questão e avaliassem qualitativamente os 

alunos nesse campo de observações.   

A segunda questão foi acerca dos critérios de avaliação (deveriam ter uma 

contabilização percentual) e dos conteúdos das disciplinas da área artística.  

A terceira questão prendeu-se com os critérios de apoio, porque é que uns alunos têm 

e outros não.  

As últimas questões tiveram a ver com a legitimação de dois EE por turma, para 

exercerem funções de representantes dos EE junto dos DT, bem como a possibilidade 

desses mesmos representantes terem assento nos conselhos de turma em alturas onde 

não estejam a ser discutidas as avaliações.  

A conselheira Manuela Sá questionou a falta de comunicação enunciada pelo 

conselheiro Rui Paiva, tendo em conta que sempre deu o seu telefone privado aos 

alunos para tirarem dúvidas e questionando os outros conselheiros presentes e que 

exercem funções como professores desta área, se alguma vez tinham tido alguma 

queixa nesse sentido, ao que pelo menos 4 conselheiros referiram que nunca tal lhes 

tinha acontecido. Sugeriu que se deveriam manter as avaliações intercalares que 

permitiriam ao aluno ter pistas e indicações acerca do seu percurso ao longo do 

período, indicando aos EE quais as necessidades de apoio aos filhos, ajudando-os a 

ultrapassar as dificuldades ao longo do processo de aprendizagem. Aconselhou os EE 

a pedirem para falar com os professores a título individual.  

Antes de terminar a reunião, o conselheiro Gustavo Araújo perguntou ao presidente 

Luís Gomes se sabia o ponto de situação acerca do orçamento participativo. Como 

somente a directora da EAMCN é que sabia informação acerca dessa questão e 

entretanto já se tinha ausentado da reunião pediu para o aluno ir inquirir a direcção 

acerca deste assunto.  

Para se proceder finalmente à eleição do novo presidente do Conselho Geral, o 

presidente cessante reforçou a necessidade de agilizar o processo propondo falar 

rapidamente com os conselheiros convidados eleitos e agendar a próxima reunião para 

daí a uma semana, a 1 de Junho de 2022.  

 

Não havendo mais assuntos a tratar e nada a declarar, deu-se por encerrada a reunião 

nº 2 lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 

Presidente e pela redactora. 

 

Documentos em anexo  

Folha de presenças 

Moção apresentada pelo conselheiro João Pereira Coutinho 

 

Ata lavrada por Teresa Meireles em representação dos EE  


