Escolas | João de Araújo Correia
CONSELHO GERAL
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO QUARENTA E TRÊS
---------- Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dezassete
horas e quarenta minutos, na sala quatro do pavilhão A, 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 de 07/03/2018; ------------------------ Ponto dois – Ratificação das alterações ao Plano Anual de Atividades; ------------------ Ponto três – Apreciação do relatório de avaliação intercalar do Plano Anual
de Atividades; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto quatro – Apreciação dos resultados escolares do 2.º período; ---------------------- Ponto cinco – Aprovação do Relatório de Contas relativo ao ano de 2017; -------------- Ponto seis – Aprovação do plano de férias do Diretor; -------------------------------------- Ponto sete – Avaliação do Diretor do Agrupamento de Escolas; -------------------------- Ponto oito – Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------ O registo de presenças constituirá anexo à ata. ------------------------------------------------ Tomaram posse os Conselheiros António Manuel Cardoso Fonseca e Joaquim
Manuel de Sousa Cardoso, eleitos em representação dos Pais e Encarregados de
Educação no dia vinte e três de fevereiro. --------------------------------------------------------------- O Presidente informou que os Conselheiros José Manuel Rodrigues e José
Carlos Vicente estão ausentes por razões antecipadamente apresentadas e que a ACIR
se faz representar pelo Conselheiro Henrique Santos. -------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia: --------------------------------------------------------------- Intervieram os Conselheiros Marco Pina, António Lebres, António Pereira,
Joaquim Cardoso e o Diretor do Agrupamento. --------------------------------------------------------- Período da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------- Ponto um – Foi submetida à apreciação do Conselho Geral a ata número 42,
que foi aprovada com seis abstenções. ------------------------------------------------------------------- Ponto dois – Após intervenção do Presidente do Conselho Geral, foi anulado
este ponto da ordem de trabalhos por não haver alterações ao Plano Anual de
Atividades; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três – Fez-se a apreciação do relatório de avaliação intercalar do Plano
Anual de Atividades. Após a intervenção do Diretor do Agrupamento, interveio o
Conselheiro António Lebres. ---------------------------------------------------------------------Avenida Sacadura Cabral – Godim
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---------- Ponto quatro – Após a intervenção do Diretor do Agrupamento, foram
apreciados os resultados escolares do 2.º período. ------------------------------------------------------- Ponto cinco – No seguimento das intervenções do Diretor do Agrupamento e
do Conselheiro António Lebres, foi aprovado com uma abstenção o relatório de contas
relativo ao ano de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto seis – Foi aprovado por unanimidade o plano de férias do Diretor. ----------------- Ponto sete – Após a intervenção do Presidente, foi criada uma comissão para
a avaliação interna do Diretor. ---------------------------------------------------------------------------- Ponto oito – Não houve qualquer assunto a tratar. ------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião às dezanove
horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente minuta, que foi lida e aprovada
nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------------------------

Peso da Régua, 26 de abril de 2018
O Presidente do Conselho Geral

Paulo António Messias Pereira Guedes
P. Q. E. – Grupo 300

O Secretário
Miguel Madureira
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