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Escolas | João de Araújo Correia 

 

CONSELHO GERAL 
 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO CINQUENTA E NOVE 

 

 ---------- Aos trinta dias do mês de março 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 – Aprovação das atas das reuniões extraordinária de 10/12/2020 e 

ordinária de 20/01/2021;  ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto três – Apreciação do relatório de avaliação intercalar do Plano Anual de 

Atividades;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro – Aprovação do Regulamento dos Cursos Profissionais (adenda 

ao Regulamento Interno); ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco – Aprovação do documento base do EQAVET;  ---------------------  

 ---------- Ponto seis – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento 

para o ano de 2021;  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete – Processo eleitoral para os representantes dos alunos do ensino 

secundário;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito – Aprovação do plano de férias do Diretor;  ----------------------------  

 ---------- Ponto nove – Outros assuntos.  ---------------------------------------------------------  

---------- O Presidente informou estar a desempenhar as funções previstas no artigo 

vigésimo quinto do Decreto Regulamentar número vinte e seis barra dois mil e doze, de 

vinte e um de fevereiro, relativo a recursos apresentados por professores no âmbito da 

avaliação de desempenho docente. ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Intervieram os Conselheiros Rui Cancela, Pedro Ribeiro, Martha Fernandes, 

Carla Borges, José Vicente e o Diretor do Agrupamento.  -------------------------------------  

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

--------- Ponto um – Foram sujeitas a votação as atas número cinquenta e oito, de dez de 

dezembro de dois mil e vinte, aprovada com uma abstenção e quinze votos a favor, e 

número cinquenta e nove, de vinte de janeiro de dois mil e vinte e um, também 

aprovada com uma abstenção e quinze votos a favor. ------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois – Intervieram os Conselheiros José Queirós, Marco Pina, Mónica 

Valente, Mário Montes, Carla Borges, Martha Fernandes e o Diretor.  ----------------------  

 ---------- Ponto três – Interveio o Diretor do Agrupamento.  ----------------------------------  
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 ---------- Ponto quatro – Depois de intervenções do Diretor, do Presidente e do 

Conselheiro Pedro Ribeiro, foi aprovado por unanimidade o Regulamento dos Cursos 

Profissionais, em adenda ao Regulamento Interno.  --------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco – Registaram-se as intervenções do Diretor e do Conselheiro 

Miguel Madureira, sendo aprovado por unanimidade o documento base do EQAVET.  -  

 ---------- Ponto seis – Depois de uma intervenção do Presidente, foi aprovado, através 

de ratificação, por unanimidade, o documento que define as linhas orientadoras para a 

elaboração do orçamento para o ano de 2021.  --------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete – Apresentado o ponto pelo Presidente, intervieram o Diretor e os 

Conselheiros Carla Borges e Marco Pina, tendo sido aprovada por unanimidade a 

próxima implementação do processo eleitoral para os representantes dos alunos do 

ensino secundário, que o confinamento decretado em janeiro inviabilizara.  ---------------  

 ---------- Ponto oito – O Plano de férias do Diretor foi aprovado por unanimidade.  ------  

 ---------- Ponto nove – Neste ponto, registaram-se as intervenções dos Conselheiros 

Marco Pina, José Queirós, Mónica Valente, Júlio Carmo e Rui Cancela, assim como do 

Diretor do Agrupamento de Escolas.  -------------------------------------------------------------  

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

trinta e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente minuta, que foi lida e aprovada por 

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

 

 

 

Peso da Régua, 31 de março de 2021 

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 
Paulo António Messias Pereira Guedes 

P. Q. A. – Grupo 300 

O Secretário 

António Manuel Saraiva Almeida 

P. Q. A. – Grupo 110 
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