Conselho Geral
Minuta da Ata da sessão sessenta
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, 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 Hugo Lopes e Sérgio Lemos, Marlene Teixeira, Helena Pereira, Humberto
Teixeira, Joel Costa, e José Carvalho, com seguinte ordem de trabalhos: ----------------------Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da última reunião do Conselho Geral;--Ponto dois: Apresentação pelo Diretor do relatório final P.A.A. 2020/2021;---------------------Ponto três: Apreciação do Relatório de Avaliação Interna 2020-2021;----------------------------Ponto quatro: Apreciação do Relatório de Monitorização terceiro período;----------------------Ponto cinco: Aprovação dos documentos estruturantes do Agrupamento:-----------------------1.Regulamento Interno;----------------------------------------------------------------------------------------2. Projeto Educativo;--------------------------------------------------------------------------------------------3.Projeto Curricular do Agrupamento;----------------------------------------------------------------------4.P.A.A. 2021-2022;--------------------------------------------------------------------------------------------5.P.E.E.C.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Aprovação da matriz das A.E.C`S.;---------------------------------------------------------Ponto sete: Outros Assuntos.--------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Leitura e apreciação da ata da última reunião do Conselho Geral, aprovada por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Apresentado do Relatório de Monitorização do segundo período, apreciado e
aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Apreciação do Relatório da Avaliação Interna, apreciado e aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Apreciação do Relatório de Monitorização do terceiro período, apreciado e
aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Aprovação dos documentos estruturantes do Agrupamento:-----------------------1.Regulamento Interno, apreciado e aprovado por unanimidade.----------------------------------2. Projeto Educativo, apreciado e aprovado por unanimidade.--------------------------------------3.Projeto Curricular do Agrupamento, apreciado e aprovado por unanimidade.-----------------
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4.P.A.A. 2021-2022, apreciado e aprovado por unanimidade.---------------------------------------
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5.P.E.E.C. apreciado e aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------Ponto seis: Aprovação da matriz das A.E.C`S., apreciado e aprovado por unanimidade.---Ponto sete: Outros Assuntos. No que se refere a este ponto da ordem de trabalhos, a
Presidente do Conselho Geral, informou os restantes Conselheiros que recebeu uma carta
da Professora Maria Helena de Araújo Lopes Machado, no dia dezassete de junho do
corrente ano, solicitando a renúncia ao cargo/membro suplente da lista B. A referida
professora alega motivos de ordem pessoal e familiar. Em resposta a este pedido por parte
da docente, o Conselho Geral que em nada se opõe à sua renúncia/demissão da referida
lista. A Presidente do Conselho Geral, informou ainda que foi eleita pelos os seus pares
Coordenadora do Departamento de Ciências Humanas e Socias. Por esta razão, e esta ser
incompatível com o cargo de Presidente deste Conselho, foi proposto aos Conselheiros
presentes, conduzir os trabalhos até ao final do mandato, uma vez que a constituição do
atual Conselho Geral perde mandato, no início do próximo ano letivo. Esta proposta foi
votada por unanimidade por todos os Conselheiros presentes.-------------------------------------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:
_____________________________
(Óscar Emanuel Fernandes de Vilhena Gonçalves)

O/A segundo/a secretário/a:
______________________________
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(Marlene Andrea Gonçalves Faria Teixeira)
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