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SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019, 18 H 30 

PONTO UM: APRECIAÇÃO E ELABORAÇÃO DA RESPOSTA À CITAÇÃO-NOTIFICAÇÃO, VIA POSTAL, DO 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BRAGA, EM QUE É AUTORA A DOCENTE MÁRCIA JUDITE 

PASSOS DA SILVA 

Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, deu-se início à reunião, o presidente informou o 

conselho de que procedeu à designação do terceiro árbitro, no âmbito das reclamações da avaliação de 

desempenho apresentadas por docentes deste agrupamento, em conformidade com a lei. Deu-se então 

cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, considerando o conselho que deverá ser 

remetida ao tribunal cópia de toda a documentação já disponibilizada à docente, assim como dos 

trâmites tidos com os serviços jurídicos do ministério a propósito do procedimento concursal a que a 

referida docente foi opositora. 

PONTO DOIS: APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO INTERNO. 

o regulamento interno foi aprovado unanimemente após terem sido consideradas as propostas de 

alteração apresentadas pela conselheira Anabela Laranjeiro. Relativamente ao artigo número cinquenta e 

seis, a conselheira propôs que o coordenador de diretores de turma, do segundo e terceiro ciclo, 

passasse a ser eleito entre pares, por forma a garantir a efetiva representação dos diretores de turma, 

aspeto a rever em tempo oportuno. 

PONTO TRÊS: APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO LETIVO 2019-2020. 

O Plano Anual de Atividades do ano letivo 2019-2020 foi aprovado por unanimidade. A conselheira 

Anabela Laranjeiro manifestou grande satisfação pelo decurso da atividade “Dez minutos a ler” a que o 

agrupamento, em boa hora, pela importância de que a mesma se reveste, se associou. As atividades 

propostas pela associação de pais serão ainda integradas neste Plano Anual. 

PONTO QUATRO: OUTROS ASSUNTOS.  

O Presidente relembrou que o prazo para o início das obras da biblioteca escolar na sede do 

agrupamento se aproxima do fim. A este propósito, a conselheira Adelina Pinto esclareceu que a obra 

ainda vai a concurso em dois mil e dezanove e que este atraso esteve relacionado com o fato da Empresa 



 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA 

 

 

Página | 2 de 2 

 

responsável pelo projeto inicial do edifício estar sediada em Lisboa e ter de aprovar as alterações ao 

projeto que a construção da biblioteca, nesta ala, impõe. 

 

Guimarães, 18 de novembro de 2019 

A Secretária, 

Ana Maria A. Marques 

 


