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                                      CONSELHO GERAL 

                                      Minuta Ata número 5       
1. Apresentação dos relatórios avaliativos ao cargo de 

Diretora do Agrupamento; 

2. Eleição da Diretora do Agrupamento; 

3. Outros Assuntos. 

Aos doze dias do mês de julho 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) no auditório da escola 

sede do Agrupamento, estiveram presentes todos os conselheiros à exceção de Marcos Júlio.------- 

No que concerne ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, a presidente do Conselho Geral questionou 
os presentes acerca de alguma dúvida ou pergunta que quisessem colocar relativamente aos relatórios 

avaliativos de cada uma das candidatas ao cargo de  Diretora do Agrupamento, os quais tinham sido 

previamente enviados a cada um dos conselheiros atempadamente , por forma a poderem analisar os 

mesmos. Os conselheiros não manifestaram qualquer dúvida ou solicitaram algum esclarecimento. 

Assim, dando cumprimento ao estipulado no artigo 23ºdo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho procedeu-se à eleição do Diretor 

deste agrupamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dos vinte e um conselheiros convocados comparecerem à reunião 20 (vinte)--------------------------------- 

Concluída a votação foi realizada a contagem dos votos.------------------------------------------------------------ 

O resultado da votação, foi o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------- 

Adriana Maria Alves Guerreiro – 12 (doze) votos;---------------------------------------------------------------------- 

Carla Alexandra Traguedo Parreirinha – 8 (oito) votos;--------------------------------------------------------------- 

Votos brancos – 0 (zero) votos;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos nulos – 0 (zero) votos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi eleita, a candidata Adriana Maria Alves Guerreiro, com 12 (doze) votos.----------------------------------- 
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O resultado da eleição será remetido à Direção Geral de Administração Escolar para efeitos de 

homologação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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)                                                                     (Ana Maria Silva) 

 

 


