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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

 

ATA NÚMERO TRINTA E QUATRO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL  

 

 

 --------- Aos dezanove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, 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 Carlos Gata Tavares, Jennifer Nunes Pereira, 

Ângelo Manuel Carvalho Santos, António Ferreira de Carvalho, Silvana Ferreira Marques, para dar 

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

 --------- Ponto único – análise do recurso do docente Pedro Manuel P. Breda Vale, conforme o previsto no 

artigo vigésimo quinto, do Decreto Regulamentar vinte e seis barra dois mil e doze, de vinte e um de 

fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral informou que as faltas dos Conselheiros foram devidamente 

justificadas, à exceção da conselheira Silvana Ferreira Marques (conforme exige o Regimento Interno). ----  

 --------- Após a apresentação de todos os elementos presentes a Presidente do Conselho Geral deu as boas 

vindas ao novo representante da CPCJ de Anadia Nuno Simões. ------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral informou que a ausência do conselheiro Pedro Vale era 

consequência de se tratar de um recurso apresentado por si sobre a sua avaliação de desempenho 

docente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Presidente do Conselho Geral fez uma breve introdução sobre a legislação aplicável à avaliação 

de desempenho dos docentes, frisando que está de acordo com o facto de todos os envolvidos terem de 

ser obrigatoriamente docentes, conforme o referido no ponto dois, do artigo vinte e cinco do Decreto 

Regulamentar vinte e seis de dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. -----------------------------------------  

 ---------  Após a introdução foi perguntado se alguém se voluntariava para o cargo, de entre os seis 

docentes pertencentes ao Conselho Geral, nomeadamente, Fernanda Maria Alves Pereira, Carlos Gata 

Tavares,  Carlos Eduardo B. Morais Couto,  Alexandrina Leitão, Artur Manuel Semedo Rodrigues Melo e  

Paulo Jorge Flores Pinto Carvalho, ao que o conselheiro Artur Manuel Semedo Rodrigues Melo pediu para 

não ser nomeado por ser do mesmo grupo disciplinar e amigo pessoal do  Pedro Manuel P. Breda Vale. Não 

havendo voluntário, foi consensual dar início à votação por voto secreto. ------------------------------------------  

 --------- Resultados da votação:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--------  Fernanda Pereira – 8 votos, Carlos Gata Tavares – 3 votos, Carlos Fernando Couto – 1 voto,  

Alexandrina Leitão – 1 voto, Paulo Carvalho – 1 voto. -------------------------------------------------------------------  
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-------Após a contagem dos votos a Presidente entregou o processo à docente eleita para os efeitos 

previstos no artigo vigésimo quinto do Decreto Regulamentar vinte e seis de dois mil e doze, de vinte e um 

de fevereiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------E nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos, informou que a próxima 

reunião deste órgão ocorrerá no dia catorze de novembro e deu-se por terminada a reunião, da qual foi 

elaborada a presente ata.  

 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

 

 

A Secretária, 

 

___________________________________________ 

(Maria Pereira)  


