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Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
ATA NÚMERO TRINTA E SEIS
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta
minutos, sob a presidência de Joaquim Trovão, reuniu-se o Conselho Geral, na escola
sede. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENIENTES
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Deu-se início à reunião na presença de todos os intervenientes à exceção do professor Lívio Matos
e professora Ana Teles dos Reis, representantes do Pessoal Docente, das Senhoras Helena
Santos, Mónica Matos e Andreia Peres e Senhor Pedro Portugal, representantes dos Pais e
Encarregados de Educação, do Senhor Padre Luís Alves, representante do Centro Social Paroquial
de Santa Marta do Casal de Cambra e do representante da P.S.P., Comandante Sebastião Lopes,
que justificaram devidamente as suas ausências.------------------------------------------------------------------Procedeu-se à leitura e aprovação da ata da reunião anterior, tendo esta sido aprovada
conselheiros presentes, com exceção do doutor Frederico D’Eça, doutora Cristovalina Afonso,
representantes

da Autarquia,

e da Senhora Liliana Teixeira,

representante dos

Pais

e

Encarregados de Educação, uma vez que não estiveram presentes na respetiva reunião.-------------A ordem de trabalhos da presente reunião foi a seguinte: -------------------------------------------------------Ponto um – Apreciação do relatório de avaliação da candidata a diretora do Agrupamento,
elaborado pela Comissão Permanente; ------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Deliberação sobre a necessidade de audição da candidata a diretora do Agrupamento;
Ponto três – Deliberação sobre a eleição da diretora; ----------------------------------------------------------Ponto quatro – Informações. ------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente deste Conselho começou por
explicar todo o trabalho realizado pela Comissão Permanente até ao momento. Na presente
reunião foram analisados os respetivos relatórios, que haviam sido partilhados antecipadamente
por correio eletrónico, a saber: a Análise do Currículo Vitae, a Análise do Projeto de Intervenção e
uma síntese da Entrevista da candidata Alzira Roso. A elaboração dos relatórios assentou no
destaque de “pontos fortes” e “pontos fracos”, salientando-se que no primeiro documento não se
verificou a presença de pontos fracos e no segundo observou-se um único ponto fraco, no que se
refere à falta de indicação de “instrumentos de medida” nos planos de acção e nos quadros das
metas para dois mil e vinte, dois mil e vinte e um. No que diz respeito à entrevis ta, foi considerado
que foram dadas respostas positivas a todas as questões levantadas. Deste modo, este Conselho
deu o seu parecer favorável referente a todos relatórios.---------------------------------------------------------Quanto ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o presente Conselho deliberou que não há
necessidade de se realizar uma audição presencial da candidata a diretora, uma vez que estão os
conselheiros devidamente esclarecidos e em condições de proceder ao ato eleitoral. ------------------Passando ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, relativamente à deliberação sobre a eleição,
procedeu-se a votação secreta, devendo os conselheiros votar a favor escrevendo o nome da
candidata ou deixar o seu voto em branco para o caso de votarem contra a eleição da candidata.
Apuraram-se treze votos válidos, todos a favor, pelo que, desta forma, a candidata Alzira Roso foi
eleita diretora do Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva por unanimidade. -----------No quarto ponto, o professor Joaquim Trovão informou que o resultado da eleição da diretora será
comunicado, para efeitos de homologação, à DGAE, nos termos do n.º 4 do artigo 23.º, sendo o
prazo para homologação contado a partir do dia útil seguinte à data da receção da comunicação. A
comunicação do resultado da eleição deve ser enviada para o email dgnhf@dgae.mec.pt
acompanhada da ata da reunião de eleição, da respetiva folha de presenças, dos relatórios da
Comissão Permanente, bem como dos excertos do Regulamento Interno respeitantes à eleição do
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diretor e à composição do Conselho Geral. -------------------------------------------------------------------------E, nada mais havendo a tratar, às vinte horas e trinta minutos, foi dada por encerrada a reunião da
qual se lavrou a presente ata que, depois de lida foi aprovada e vai ser assinada por mim, que a
secretariei, e pelo presidente da reunião. --------------------------------------------------------------------------------------A Secretária: Irene Benvindo
O Presidente: Joaquim Trovão
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