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Escolas | João de Araújo Correia 

 

CONSELHO GERAL 
 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO SESSENTA E QUATRO 

 

----------Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 ordinária anterior (29/11/2021); ------  

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

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

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

 ----------  Ponto quatro – Apreciação dos resultados escolares do 1.º período;  -----------  

 ----------  Ponto cinco – Orçamento Participativo da Escola;  ---------------------------------  

 ----------  Ponto seis – Aprovação do Relatório de Contas de Gerência relativo a 2021; -- 

 ----------  Ponto sete – Outros assuntos.  ---------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente informou da substituição, nesta reunião, do Conselheiro Ricardo 

Duarte por Ana Mendes, assim como Conselheira Carla Borges por Susana Rodrigues.   

 ---------- Deu, ainda, posse Conselheiros Gonçalo Pinto e Carlos Morais, como 

representantes do corpo discente eleitos em dez de dezembro, e Ana Isabel Alves de 

Sousa, Rui Cancela e Mário Francisco Mesquita Montes, como representantes dos pais e 

encarregados de educação, eleitos em dezasseis do mesmo mês.  ----------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um – Apresentado o ponto em questão, pelo Presidente, registaram-se 

intervenções dos Conselheiros Mónica Valente, Pedro Ribeiro, André Marques, Mário 

Mesquita Montes e José Alberto Queirós, na sequência das quais o Presidente do 

Conselho Geral decidiu adiar a votação da aprovação da ata para a próxima reunião.  ---  

 ----------  Ponto dois – Apresentado o ponto em questão, pelo Presidente, registaram-se 

intervenções do Diretor e dos Conselheiros Mário Mesquita Montes e Martha Fernandes.  

 ---------- Ponto três – Apresentado o ponto em questão, pelo Presidente, registaram-se 

intervenções do Diretor e do próprio Presidente do Conselho Geral.  ------------------------  

 ----------  Ponto quatro – Apresentado o ponto em questão pelo Presidente, registaram-

se intervenções do Diretor e do próprio Presidente do Conselho Geral.  --------------------  
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 ----------  Ponto cinco – Apresentado o ponto em questão, pelo Presidente, registaram-se 

intervenções do Diretor, do Presidente do Conselho Geral e do Conselheiro Miguel 

Madureira. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ponto seis – No seguimento da intervenção do Diretor, foi aprovado, por 

unanimidade, o Relatório de Contas de Gerência relativo ao ano de 2021 pela 

unanimidade dos presentes, correspondente a dezanove votos a favor, tendo resultado da 

votação o quadro que se segue: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor – 19  ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra – 0  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- % que deliberou a favor – 100%  -------------------------------------------------------  

 ---------- % que deliberou contra – 0%  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Declarações de voto (total) – 0  ---------------------------------------------------------  

 ---------- Declarações de voto (contra) – 0  -------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto sete – Registaram-se intervenções dos Conselheiros André Marques, 

Mário Mesquita Montes, Martha Fernandes, Mónica Valente, Pedro Ribeiro, Carlos 

Morais e Diretor. 

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

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

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

 

 

Peso da Régua, 30 de março de 2022 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 
 

___________________________ 
Paulo António Messias Pereira Guedes 

P. Q. A. – Grupo 300 

O Secretário 

 

___________________________ 
Júlio Manuel Crespim do Carmo 

P. Q. A. – Grupo 230 
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