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------Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, na sala 

contígua à Biblioteca da Escola Básica e Secundária de Anadia, reuniram sob a presidência 

de Patrícia Miguel Santos Alves Flores, os elementos do Conselho Geral, à exceção de Ana 

Miguel Breda e José António Gomes, que justificou devidamente a sua ausência, para dar 

cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------- 

1. Análise e eventual aprovação do Relatório de Contas de Gerência referente a 2018;------ 

2. Avaliação do Diretor face à Legislação atual;------------------------------------------------------ 

3. Eleição para o cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia – 2019/23.---------- 

------ A Presidente apresentou o novo Conselheiro representante da CPCJ, Manuel Batista 

Veiga que foi nomeado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Anadia para o 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Anadia no passado dia dezassete de abril em 

reunião da Comissão Alargada e comunicado pela presidente da referida Comissão no dia 3 

de maio de dois mil e dezanove , de seguida assinou o Termo – Tomada de Posse.------------ 

------ Os trabalhos iniciaram-se com a Presidente deste órgão a solicitar a alteração à 

ordem de trabalhos, começando pelo ponto três devido à necessidade de saírem mais cedo 

os conselheiros Amália Galhardo e Pedro Vale.. ------------------------------------------------ 

3. Eleição para o cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia; ------------------ 

------Neste ponto da ordem de trabalhos a Presidente expôs e enfatizou o artigo 23º do DL 

nº 75/2008 com a nova redação DL nº 137/2012 sobre a eleição do diretor. Após a 

explicação detalhada da legislação, todos os elementos do Conselho Geral consideraram 

reunir condições para proceder à votação. Desta votação resultou dezoito votos em branco 

e um voto a favor.------------------------------------------------------------------------------- 

2. Avaliação do Diretor face à Legislação atual; -------------------------------------------------- 

------A Presidente do Conselho Geral explicou todo o diploma que regulamenta a avaliação 

do desempenho docente dos Diretores de Agrupamentos de Escolas ou Escolas não 



agrupadas nos termos previsto no Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância 

e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário.------------------------------------------- 

Ficou decidido que a análise do processo será realizada na reunião agendada para o 

próximo mês e que o Diretor entregará o seu relatório de autoavaliação até 15 de junho de 

dois mil e dezanove.----------------------------------------------------------------------------- 

1. Análise e eventual aprovação do Relatório de Contas de Gerência referente a 2018--- 

------A Presidente solicitou autorização para a Coordenadora Técnica Liliana e o Assistente 

Técnico Pedro estarem presentes na reunião, neste ponto da ordem de trabalhos, com o 

objetivo de auxiliarem no esclarecimento do documento a analisar, o que foi aceite pelos 

presentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Após o Diretor do Agrupamento ter exposto e esclarecido o Relatório de Contas de 

2018 e não existirem dúvidas, por os Conselheiros o considerarem extremamente claro e 

preciso, o mesmo foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------- 

------Relativamente à ata nº 37, de 27 de março, e após algumas retificações, foi aprovada 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Finalmente, a Presidente do Conselho Geral recordou que no próximo dia, 6 de junho 

de dois mil e dezanove, teriam reunião decorrente do facto de a candidata, única, não ter 

obtido maioria dos votos dos membros do conselho geral em efetividade de funções no 

escrutínio e assim não ter sido eleita, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 

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

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

 

 

A Secretária, 

 

___________________________________________ 

(Sandra Maria Ferreira Vieira)  

 


