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

CONSELHO GERAL
SÍNTESE DA REUNIÃO NÚMERO DOIS
(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 18
de janeiro de 2022, pelas 18h15, na sala de reuniões (bloco D) da Escola Básica e Secundária de
Canelas, teve a seguinte ordem de trabalhos:
▪ ponto prévio – aprovação da ata da reunião n.º 1 (reunião anterior);
▪ ponto um – início de funções /tomada de posse dos representantes da comunidade local
(cooptados na reunião anterior);
▪ ponto dois – eleição do Presidente do Conselho Geral para o quadriénio 2021/22-2024/25.
♦ Foi aprovada a ata da reunião n.º 1 do CG (reunião anterior), por unanimidade dos representantes nela presentes.
♦ Iniciaram funções os três representantes da comunidade local, cooptados na reunião anterior do CG: Maria João Teixeira da Silva Bernardino, João Miguel Lourenço da Silva e Maria da
Conceição Gonçalves Braga (ausente por motivos de doença), em representação, neste órgão
de gestão escolar, respetivamente, da Escola de Música de Perosinho, da Associação Desportiva e Cultural de Santa Isabel e da Associação Ser Mais Canelas.
♦ Foi eleito presidente do CG (por escrutínio secreto), para o quadriénio 2021/22-2024/25,
pelos membros deste órgão colegial de gestão, de acordo com o ponto 2, do artigo 13.º, do
decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2
de julho, o professor Alexandre Albuquerque, tendo sido obtidos os seguintes resultados da
votação: número de votantes – dezassete; número de votos a favor do professor Alexandre
Albuquerque – dezasseis; um voto em branco; votos nulos – zero.
♦ Não tendo sido possível incluir outros assuntos na ordem de trabalhos, dado o caráter
transitório da função de presidente até à data desta reunião, o professor Alexandre propôs a
apreciação de três documentos enviados, previamente, por e-mail, para todos os membros do
CG, dada a urgência do seu tratamento e aprovação, não sendo expectável demasiada demora
na sua análise. Esta proposta foi aceite por unanimidade. Consequentemente, passou, assim, à
sua apreciação.
▪ Foram aprovadas “As linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2022” [por
unanimidade].
▪ Foram aprovadas “As linhas orientadoras do planeamento e execução (pelo diretor) das
atividades no domínio da Ação Social Escolar” [por unanimidade].
▪ Foi aprovado, com dezasseis votos a favor e uma abstenção, o plano anual de atividades
do Agrupamento (PAAA), tendo em consideração as propostas constantes do Inovar já aprovadas pelo conselho pedagógico.
♦ O Diretor afirmou que vai enviar aos conselheiros a sua carta de missão, bem como outros
documentos estruturantes da ação diretiva, em resposta à sugestão feita pelo presidente do
CG para dar a conhecer a todos os membros a sua carta de missão e o seu projeto de intervenção, documentos apresentados aquando da deliberação sobre a sua recondução, atendendo ao
facto de este órgão ter acabado de ser constituído, com vários elementos novos.

