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                                      CONSELHO GERAL 

                                      MINUTA - Ata nº4       
1. Apreciação e aprovação do Projeto Educativo; 

2. Apreciação e aprovação do Regimento Interno. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas, sob 

a presidência da professora Ana Maria Azevedo, reuniu-se o Conselho Geral (CG), numa reunião 

telemática síncrona, na Plataforma Microsoft Teams. 

- Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

    - A Sra. Diretora, Ana Duarte mencionou que leu o e-mail enviado pela  Delegada Sindical e 

esclareceu o Conselho Geral de que o Procedimento Concursal para eleição da ou do diretor não está 

atrasado, como a Sra. Delegada Sindical tenta insinuar na sua mensagem, mas sim adiantado. 

Mencionou ainda que tomou posse a 26 de setembro, e que é a partir da tomada de posse que se 

contam 60 dias úteis para trás para a abertura do procedimento, caso a ou o diretor não queira ser 

reconduzido. Informou ainda que o Aviso de Abertura seguiu para o Diário da República no dia 16 de 

maio, tal como tinha ficado acordado na reunião do Conselho Geral, tendo sido dada, pelo próprio 

Diário da República, como data provável de publicação o dia 25 de maio de 2022. Relembrou ainda 

aos Senhores e Senhoras conselheiras de que já tinha manifestado, ainda no Conselho Geral anterior, 

que queria que o Procedimento Concursal fosse em maio, para permitir à nova ou novo Diretor uma 

boa preparação do próximo ano letivo e para que pudesse gozar as férias devidas e apresentar-se na 

sua nova função a 1 de setembro de 2022.  

 

- A Presidente do Conselho Geral, professora Ana Maria Azevedo corrobora tudo o que foi referido 

pela Diretora e acrescentou ainda que a transparência, a democraticidade, entre outros,  são  valores 

fundamentais na sua forma de atuar. 
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  - Relativamente ao Projeto Educativo, a Diretora explicou que a equipa que o fez foi formada por 

elementos designados pelos diferentes Departamento, inicialmente presidida pela Adjunta da Diretora 

Lília Aguiar, substituída posteriormente, pelas razões que todos conhecem, pela Adjunta da Diretora 

Adriana Guerreiro. Ainda em relação a este assunto, informou este Conselho que tinha sido contactada 

por uma candidata externa para que lhe enviasse o Projeto Educativo, ao que a sra. Diretora respondeu 

que só o poderia fazer depois de estar aprovado pelo Conselho Geral. Contando, no final do dia de 

hoje e após aprovação do mesmo, colocá-lo na página do Agrupamento. 

  - Posteriormente, o Projeto Educativo foi analisado por todos os conselheiros presentes e foi aprovado 

por unanimidade.  

  - Foi proposta e aprovada por unanimidade a elaboração de uma Minuta de cada reunião para 

publicação. O Regimento Interno foi analisado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Geral. 

 

       A Presidente                                                                                 A Secretária 

____________________                                                        ___________________ 


