AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CANELAS (Escola-Sede)

CONSELHO GERAL
SÍNTESE DA REUNIÃO NÚMERO UM
(Ano letivo dois mil e vinte e um /dois mil e vinte dois)

♦ A reunião do Conselho Geral (CG) do Agrupamento de Escolas de Canelas, efetuada
no dia 15 de dezembro de 2021, pelas 18h00, na sala de reuniões (bloco D) da Escola
Básica e Secundária de Canelas, teve a seguinte ordem de trabalhos:
▪ ponto um – início do desempenho oficial de funções dos representantes
eleitos e designados para o Conselho Geral;
▪ ponto dois – cooptação dos representantes da comunidade local.
♦ O presidente do CG, em funções, iniciou os trabalhos, começando por fazer
referência aos setores de representação neste órgão colegial de gestão, cujos
membros presentes tomaram posse ao encetarem, oficialmente, as suas funções para
que foram eleitos ou designados.
♦ Foi feita a apresentação cada um dos representantes do CG presentes na reunião.
♦ O presidente do CG, em funções, iniciou os trabalhos, começando por fazer
referência aos setores de representação neste órgão colegial de gestão, cujos
membros presentes tomaram posse ao encetarem, oficialmente, as suas funções para
que foram eleitos ou designados.
♦ Efetuadas propostas de nomes de individualidades ou de instituições /organizações
(de carácter económico, social, cultural, científico...) do território educativo do
Agrupamento, a fim de poderem ser cooptados e, posteriormente, convidados a
integrar o Conselho Geral, no mandato de quatro anos, como representantes da
comunidade local, procedeu-se à votação, tendo sido obtidos os seguintes resultados:
Escola de Música de Perosinho – doze votos; Associação Desportiva e Cultural de Santa
Isabel – doze votos; Associação Ser Mais Canelas – sete votos; Dr. Armando Nogueira –
três votos; Unidade de Saúde Familiar de Canelas – dois votos.
Face aos resultados escrutinados e aprovados, o presidente do CG ficou incumbido de
contactar as três instituições que obtiveram maior número de votos a fim de as
convidar a fazer-se representar por um dos seus elementos diretivos neste órgão de
gestão estratégica, na qualidade de representantes da comunidade local.

