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                                      CONSELHO GERAL 

                                      Minuta Ata número 8   
     

1. Leitura das atas 

2. Aprovação dos Critérios de Avaliação da Diretora 

3. Outros assuntos. 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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)através 

da plataforma TEAMS, estiveram presentes todos os conselheiros, à exceção dos representantes da 

Juntas de freguesia de São Vicente e de Santa Maria Maior, os alunos , Angelina Silva, Carla Crespim, 

Renata Guerra e Filipa Bolotinha.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deu-se início à reunião com a leitura das atas número 5,6 e 7 tendo as mesmas sido aprovadas pelos 

elementos presentes em cada uma das reuniões.-------------------------------------------------------------------- 

No que se refere ao segundo ponto da ordem de trabalhos – Avaliação dos Critérios 

de Avaliação da Diretora- a presidente do Conselho Geral informou os presentes que de 

acordo com o artigo 5.º da Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto, compete ao Conselho 

Geral definir os critérios de avaliação interna do desempenho docente do Diretor dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e de ensino básico e secundário.------- 

Assim, no uso das competências definidas na referida portaria, o Conselho Geral deste 

Agrupamento os critérios de avaliação interna do desempenho docente da Diretora os quais 

se anexam à presente ata.------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente do Conselho Geral no uso das suas competências dará a conhecer à 

Diretora do Agrupamento os critérios aprovados, sendo o mesmo documento assinado por 

ambas as partes e publicado na página do Agrupamento, no dia útil seguinte a esta reunião.  

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE 

 
Ordem de Trabalhos: 



Documentos anexos à presente ata – 1 (critérios da avaliação do desempenho docente da Diretora – 2022-2026-) - 2 - 

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata e deu-se por terminada 

a reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente                                                                                            A Secretária                           

__________________________                                                     _________________________ 

(Ana Azevedo Silva)                                                                           (Paula Coutinho) 


