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Escolas | João de Araújo Correia 

 

CONSELHO GERAL 
 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO CINQUENTA E NOVE 

 

 ---------- Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, 

por videoconferência em reunião síncrona através da plataforma de vídeo e áudio-

conferência online ZOOM, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas João 

de Araújo Correia, em sessão ordinária, com a ordem de trabalhos seguinte:  -------------  

 ---------- Período antes da ordem do dia:  ------------------------------------------------------  

 ---------- Período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto um – Tomada de posse de membros do Conselho Geral;  ------------------  

 ---------- Ponto dois – Eleição do Presidente e da mesa do Conselho Geral; ---------------  

 ---------- Ponto três – Aprovação de atas anteriores. -------------------------------------------  

 ---------- Ponto três – Aprovação de atas anteriores. -------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro – Informações relativas ao decorrer do ano letivo. -----------------  

 ---------- Ponto cinco – Aprovação do Plano Anual de Atividades. --------------------------  

 ---------- Ponto seis – Apreciação dos resultados escolares do primeiro período. ----------  

 ---------- Ponto sete – Aprovação do processo eleitoral para os representantes dos alunos 

do ensino secundário em 2020/2021; 

 ---------- Ponto oito – Outros assuntos. -----------------------------------------------------------  

---------- O Presidente informou que o Sr. António Sousa, representante eleito do corpo 

não docente e que ainda não tomou posse, alegou não ter condições técnicas para 

participar. Disse ainda haver conselheiros docentes a participar numa formação online 

que se iniciaria às dezoito e trinta minutos.  -----------------------------------------------------  

 ---------- Período antes da ordem do dia:  ------------------------------------------------------  

 ---------- Não se registaram intervenções.  --------------------------------------------------------  

 ---------- Período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------  

--------- Ponto um – No seguimento da intervenção do Presidente Interino do Conselho 

Geral, tomaram posse o Conselheiro José Carlos Vicente, como representante eleito do 

corpo não docente, e os representantes das instituições cooptadas.  --------------------------  

 ---------- Ponto dois – Foi eleito como Presidente, por unanimidade, o candidato Paulo 

António Messias Pereira Guedes. -----------------------------------------------------------------

----------- Quanto aos secretários, decidiu-se atribuir a função a cada conselheiro em 

cada reunião.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três – Foram sujeitas a votação as atas número cinquenta e seis, de vinte 

e nove de julho, e número cinquenta e sete, de quinze de setembro, tendo as duas sido 

aprovadas sem votos contra e com seis abstenções.  --------------------------------------------  
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 ---------- Ponto quatro – Apresentado o ponto em questão pelo Presidente, registaram-

se intervenções do Diretor e dos Conselheiros Marco Pina, Pedro Pinto Ribeiro e 

António Manuel Almeida.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco – Após a intervenção do Diretor do Agrupamento e dos 

Conselheiros Júlio Carmo, Marco Pina e Mónica Valente, o Plano Anual de Atividades 

foi aprovado por unanimidade.  --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis – Foram apreciados os resultados escolares do primeiro período, 

com intervenção inicial do Diretor e intervenções subsequentes dos Conselheiros Rui 

Cancela, Marco Pina, António Manuel Almeida e André Marques.  -------------------------  

 ---------- Ponto sete – Foi aprovado, por unanimidade, o processo eleitoral para os 

representantes dos alunos do ensino secundário em 2020/2021.  -----------------------------  

 ---------- Ponto oito – Outros assuntos. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Registaram-se intervenções dos Conselheiros Mónica Valente e Marco Pina, 

assim como do Diretor do Agrupamento de Escolas. 

 ---------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião às vinte horas e 

vinte e sete minutos, da qual foi lavrada a presente minuta, que foi lida e aprovada por 

unanimidade, nos termos da lei.  -------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Peso da Régua, 20 de janeiro de 2021 

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 
Paulo António Messias Pereira Guedes 

P. Q. A. – Grupo 300 

O Secretário 

Júlio Manuel Crispim do Carmo  

P. Q. A. – Grupo 230 
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