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CONSELHO GERAL 
 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO SESSENTA E CINCO 

 

----------Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito 

horas, na sala A.04, 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 ordinárias de 29/11/2021 e 

30/03/2022;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  Ponto três – Apreciação dos resultados escolares finais; --------------------------  

 ----------  Ponto quatro – Apreciação do relatório final de execução do Plano Anual de 

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

 ----------  Ponto cinco – Apreciação e análise do Relatório de Autoavaliação do 

Agrupamento;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto seis – Avaliação do Diretor;  ---------------------------------------------------  

 ----------  Ponto sete – Apreciação da proposta do Diretor de organização do ano letivo 

de 2022/2023 e pronúncia sobre os critérios de elaboração dos horários propostos pelo 

Conselho Pedagógico;  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto oito – Aprovação do Projeto AEC para 2022/2023;  ------------------------  

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

do ensino secundário em 2022/2023;  -------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto dez – Aprovação do período de férias do Diretor;  --------------------------  

 ----------  Ponto onze – Outros assuntos.  --------------------------------------------------------  

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

Pinto, representante dos alunos do Ensino Secundário, por João Martins, assim como da 

substituição do Conselheiro Mário Montes por Ricardo Martins, em representação dos 

pais e encarregados de educação. Disse, ainda, que o representante da Associação 

Comercial seria Henrique Rocha Santos e que os Conselheiros Miguel Madureira e 

Helena Meireles informaram não poder participar. O Conselheiro Ricardo Duarte foi 

substituído por Sónia Amaral. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto um – Apresentado o ponto em questão, pelo Presidente, foram aprovadas 

as atas das reuniões ordinárias de 29/11/2021 e 30/03/2022, a primeira por unanimidade 

e a segunda com duas abstenções, devido a ausência à reunião.  -----------------------------   

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

intervenção do Diretor.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três – Depois da intervenção inicial do Presidente, assinalaram-se 

intervenções do Diretor e dos Conselheiros Carla Borges, Luís Marques, Ricardo Martins, 

Mónica Valente, José Queirós, Rui Cancela e Henrique Santos.  -----------------------------  

 ----------  Ponto quatro – Apresentado o assunto pelo Presidente, registaram-se 

intervenções do Diretor e dos Conselheiros Mónica Valente, Júlio Carmo, Martha 

Fernandes, Sónia Amaral e Rui Cancela.  --------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto cinco – Apresentado o tema, pelo Presidente, foram feitas intervenções 

pelo Diretor e pelos Conselheiros Mónica Valente, Carlos Morais, Rui Cancela, José 

Queirós e pelo Presidente, tendo sido feitas propostas de melhoria.  -------------------------  

 ---------- Ponto seis – No seguimento da intervenção do Presidente, que apresentou uma 

proposta de constituição de uma comissão eventual para a avaliação do Diretor, esta foi 

aprovada, por unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto sete – Foi apreciada a proposta de organização do ano letivo próximo, 

apresentada pelo Diretor, tendo-se registado intervenções dos Conselheiros Francisco 

Arcanjo, José Queirós, Rui Cancela, Mónica Valente e Carla Borges.  ----------------------  

 ----------  Ponto oito – Foi apreciada a proposta de projeto AEC para o próximo ano 

letivo, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, após intervenções do Diretor e da 

Conselheira Mónica Valente.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto nove – Foi apresentada, pelo Presidente, a proposta relativa ao processo 

eleitoral para os representantes dos alunos do ensino secundário em 2022/2023, tendo a 

mesma recolhido aprovação unânime.  -----------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto dez – Foi apresentada a proposta relativa ao período de férias do Diretor, 

tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, tendo em conta o necessário respeito 

pelos normativos legais.  ----------------------------------------------------------------------------  

  ---------  Ponto onze – Registaram-se intervenções do Presidente, do Diretor e dos 

Conselheiros Carlos Morais e Mónica Valente.  ------------------------------------------------  

 ---------- 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. -------------------------------------------------------------------   
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Peso da Régua, 27 de julho de 2022 

 

 

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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