
LISTA B 

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO GERAL 

PAIS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

Dia 12 de Novembro 2021, Sexta-Feira, 19H15 m -21h15min   

Escola Secundária (sala 3) 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica do Agrupamento, responsável 

pela definição das linhas orientadoras da sua atividade, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa. É o órgão de participação e representação dos 

vários setores da comunidade educativa sendo a articulação com o município feita através 

das câmaras municipais no respeito pelas competências dos conselhos municipais de 

educação. 

A LISTA B surge com a firme vontade de representar os Pais e Encarregados de 

Educação no Conselho Geral , com o objectivo de dar voz aos mesmos e trazê-los de volta 

à participação activa na vida da escola,  traduzindo-se na envolvência do Futuro dos seus 

filhos e educandos, na altura difícil que o país atravessa e que tem alienado os  Pais e 

Encarregados de Educação da realidade escolar. 

A LISTA B  é promovida por um conjunto de Pais  e Encarregados de Educação 

que procuram participar ativamente na vida da Escola, quebrando barreiras e construindo 

pontes. 

A LISTA B teve a preocupação de procurar reunir o máximo que conseguiu todas 

as representações de Pais e Associações do Agrupamento, expor as ideias e constituir, 

democraticamente, uma lista de  pessoas que  representem  todo o concelho. 

A LISTA B pretende levar à Escola a opinião, as preocupações e a posição dos 

Pais e Encarregados de Educação de todo o Agrupamento e dar-lhes conhecimento  das 

decisões sobre as mesmas, de forma a contribuir para dignificação dos Pais  e 

Encarregados de Educação nos Órgãos da Escola e trazê-los a  maior participação activa 

na vida Escolar. 

Os Membros: 



 Vítor Mesquita  - 1º Ciclo 

 Patrícia Alexandra Temudo e Silva Cordeiro-2º Ciclo 

 Sérgio Bruno da Graça Quintaneiro- Pré Escolar 

 Judite Maria Simões Baptista -3º Ciclo 

 Lénia  do Rosário Ferreira Julião -Ensino Secundário 

 Sara Margarida Silva    

 Ana Catarina Maio Marques  

 Raquel de Oliveira Rocha  

 Sónia Cristina Simões Rocha   

 Jamie Novo Condeço Julião 

 

A Lista B  é promovida pelos Pais e Encarregados de Educação que reclamam pelo 

melhor  Futuro da Escola e dos Alunos. 

Não deixe o Futuro dos seus filhos à sorte, participe, VOTE. Não deixe que outros 

decidam por si. 
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