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Escolas | João de Araújo Correia 

 

CONSELHO GERAL 
 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO SESSENTA E TRÊS 

 

----------Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito 

horas, por videoconferência em reunião síncrona através da plataforma de vídeo e 

audioconferência 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 da ata da reunião anterior; ----------------------------------  

 ----------  Ponto dois – Informações relativas ao início do ano letivo;  ----------------------  

 ----------  Ponto três – Aprovação da proposta de Plano Anual de Atividades;  ------------  

 ----------  Ponto quatro – Aprovação da proposta de Projeto Educativo; -------------------  

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

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

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

do Ensino Secundário no Conselho Geral;  ------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto sete – Aprovação do Plano de Férias do Diretor;  ---------------------------  

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

 ---------- O Presidente informou das faltas a esta reunião que lhe foram comunicadas: não 

estiveram presentes os Conselheiros Júlio Carmo, António Almeida, Helena Xavier, 

António Pinto, Marisa Adegas e Ricardo Duarte, estes últimos substituídos por Sara 

Monteiro e Ana Mendes, respetivamente. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi dada posse aos representantes presentes da autarquia local, cuja nomeação, 

pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, foi comunicada por ofício 

de vinte e seis de outubro do corrente ano: Mónica Paula de Sá Pinto Ribeiro Valente e 

Francisco António dos Santos Cardoso Arcanjo.  -----------------------------------------------  

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

 --------- Nada a referir. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior; ---------------------------------- 

---------- Votação: 16 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. ------------------- 

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

 --------- Intervieram o Senhor Diretor, a Conselheira Carla Borges, o Conselheiro Rui 

Cancela, o Conselheiro Francisco Arcanjo, o Conselheiro Mário Montes, a Conselheira 

Mónica Valente, o Conselheiro Miguel Madureira e a Conselheira Martha Fernandes. --- 
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 ---------- Ponto três – Aprovação da proposta de Plano Anual de Atividades;  ------------  

----------- Intervieram o Senhor Diretor e o Conselheiro Rui Cancela. ----------------------- 

----------- Votação: 16 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. ------------------ 

 ----------  Ponto quatro – Aprovação da proposta de Projeto Educativo; -------------------  

----------- Intervieram a professora Sofia Reis, o Conselheiro Rui Cancela, o Senhor 

Diretor e a Conselheira Mónica Valente. --------------------------------------------------------- 

----------- Votação: 16 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. ------------------ 

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

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

----------- Intervieram o Senhor Diretor, o Conselheiro Francisco Arcanjo e o Conselheiro 

Pedro Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Votação: 16 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. ------------------ 

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

do Ensino Secundário no Conselho Geral;  ------------------------------------------------------  

----------- Intervieram o Presidente e o Senhor Diretor. ---------------------------------------- 

----------- Votação: 16 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. ------------------ 

 ----------  Ponto sete – Aprovação do Plano de Férias do Diretor; ---------------------------- 

----------- Votação: 16 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. ------------------ 

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

---------- Intervieram o Senhor Diretor, a Conselheira Mónica Valente, o Conselheiro 

Mário Montes, o Conselheiro Pedro Ribeiro, o Conselheiro Rui Cancela e o Conselheiro 

Carlos Morais. 

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

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

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

 

 

Peso da Régua, 29 de novembro de 2021 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 
 

___________________________ 
Paulo António Messias Pereira Guedes 

P. Q. E. – Grupo 300 

O Secretário 

 

___________________________ 
José Alberto Pinto Queirós 

P. Q. A. – Grupo 510 
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