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Minuta 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e quinze, na sala EM da Escola Frei Caetano Brandão, sob a 

presidência do docente Carlos Gonçalves, reuniu o Conselho Geral, em sessão ordinária, tendo-se registado a ausência 

dos seguintes elementos: dois representantes da autarquia, senhores João Costa e José Oliveira, um representante do 

pessoal docente, professora Cristina Gandra, um representante dos alunos, Adriana Oliveira, um representante dos 

encarregados de educação, Sílvia Silva, e ainda de um representante do pessoal não docente, senhor Henrique 

Moreira. Pelas dezanove horas e trinta minutos, depois de se ter alcançado quórum, deu-se início à reunião, cuja ordem 

de trabalhos se transcreve: 

Ponto 1: Informações; 

Ponto 2: Aprovar o relatório e conta de gerência de 2014; 

Ponto 3: Apreciar o relatório intermédio de execução do plano anual de atividades (PAA); 

Ponto 4: Apreciar o relatório intermédio de execução do Projeto FREI; 

Ponto 5: Apreciar a proposta de Plano Plurianual de Melhoria – 2014/2018; 

Ponto 6: Outros assuntos. 

Antes da ordem do dia, procedeu-se à aprovação, depois de duas alterações, da ata da penúltima reunião deste 

Conselho, por unanimidade dos conselheiros nela presentes; por sugestão da professora Célia Sousa ficou decidido 

que também as convocatórias das reuniões deste órgão serão tornadas públicas através da página eletrónica do 

Agrupamento; a mesma docente tornou público o seu desagrado pelo facto do jornal «Correio do Minho» ter 

antecipado, em relação à publicação da minuta, ao público em geral, a decisão de recondução do senhor Diretor para o 

próximo quadriénio. 

Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, o senhor presidente do Conselho Geral informou da 

calendarização para a sessão de tomada de posse do senhor Diretor, a saber, dia vinte e nove de maio próximo, pelas 

dezanove horas e trinta minutos, na cantina da Escola Secundária de Maximinos, e o senhor Diretor partilhou com o 

Conselho as diligências já efetuadas na negociação da rede de cursos de pendor profissionalizante para o próximo ano 

letivo.  

No que concerne à aprovação do relatório e conta de gerência de 2014, depois de apresentado pelo senhor Diretor, 

elogiado o desempenho da Direção na contenção de custos e esclarecidas questões pontuais, o documento foi 

aprovado por unanimidade. 

O Conselho apreciou os documentos constantes dos pontos três, quatro e cinco: depois da respetiva análise foram 

dadas algumas sugestões que foram acolhidas e partilhadas algumas inquietações. 

Em «Outros Assuntos», abordou-se a operacionalização da sessão solene de tomada de posse do Diretor. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 


