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Conselho Geral  
Minuta da Ata da sessão cinquenta dois 
 
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e 

quarenta e cinco minutos, na escola sede do Agrupamento, reuniram-se os membros do 

Conselho Geral, sob a presidência do/a Sara Catarina Moreira Barbosa, com exceção dos 

conselheiros  Sandra Lobão, Joel Costa e José Carvalho, realizou-se na sala dezassete 

com seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto um: Análise da deposição dos cargos. A Presidente fez um balanço do seu trabalho 

e agradeceu a confiança que lhe despositaram. Disse que fez um trabalho isento e 

colaborou em tudo o que foi necessário. Tendo em conta que a mesa colocou à 

deposição os seus cargos, a Presidente propôs eleições para o Conselho Geral, após ter 

elencado as razões que justificam a proposta. Propôs-se a realização de eleições 

antecipadas para a representatividade dos docentes. A a votação foi realizada por voto 

secreto,com o intuito de perceber qual a opinião dos conselheiros. No total de dezassete 

conselheiros presentes, dez votaram “sim” pela dissololução deste órgão e sete votaram 

“não”, pela dissololução deste órgão.  Assim, ficou a atual Presidente do Conselho Geral, 

Sara Barbosa, também demissionária, com o encargo de organizar as novas eleições, 

conforme o regimento interno deste órgão, para o início de setembro de dois mil e vinte. A 

minuta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar na reunião, a qual se lavrou a presente minuta da ata que, 

depois de lida e aprovada pelos presentes e será assinada pelo/a Presidente do Conselho 

Geral e respetivos/as secretários/as. ------------------------------------------------------------------------  

 

O/A Presidente do Conselho Geral: 

______________________________ 

(Sara Catarina Moreira Barbosa) 

 

O/A primeiro/a secretário/a: 

_____________________________ 

(Maria Cristina Sousa Teixeira) 
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O/A segundo/a secretário/a: 

______________________________ 

(Marília Dores Magalhães Barros Soares) 

 


