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Conselho Geral – Sessão cinquenta e seis 
Ata da sessão cinquenta e seis, aos vinte e quatro dias do mês de março 
de dois mil e vinte e um. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 de Sara Catarina Moreira Barbosa, com exceção dos 

Conselheiros, Ana Medeiros, Joel Costa e Hugo Lopes, com seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto um: Tomada de posse de Conselheiro; ---------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Procedimento Concursal para Eleição do Diretor(a); --------------------------------- 

Ponto um. Tomada de posse de Conselheiro. Relativamente a este ponto da ordem de 

trabalhos, o Conselheiro Sérgio Lemos tomou posse nesta sessão. ------------------------------  

Ponto dois. Procedimento Concursal para Eleição do Diretor(a). No que diz respeito a este 

ponto, foi constituída uma Comissão Especializada para o acompanhamento do processo 

Concursal para a Eleição do Diretor(a), cumprindo-se o estipulado no Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-lei n.º 137, de 2 julho artigo 13.º, 

ponto 5, esta Comissão constituiu-se pela Presidente do Conselho Geral, Sara Barbosa, os 

Docentes Paulo Silveira e Germano Martins, os Encarregados de Educação Manuel 

Barbosa e Célia Vieira, um membro do pessoal Não Docente, Vítor Vaz, um membro da 

Autarquia, Ana Medeiros e um membro da Comunidade Cooptada, António Meira. ---------- 

Nada mais havendo a tratar na reunião, foi elaborada a presente ata, que foi lida e aprovada 

pelos presentes e será assinada pelo/a Presidente do Conselho Geral e respetivos/as 

secretários/as.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta ata consta de duas páginas e zero anexos.---------------------------------------------------------  

 

O/A Presidente do Conselho Geral: 

______________________________ 

(Sara Catarina Moreira Barbosa) 

 

O/A primeiro/a secretário/a: 

_____________________________ 

(Óscar Emanuel Fernandes de Vilhena Gonçalves 
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O/A segundo/a secretário/a: 

______________________________ 

(Marlene Andrea Gonçalves Faria Teixeira) 


