
 

 

CONSELHO GERAL 

REUNIÃO DE 19 DE  JUNHO DE 2018 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 

 

Ponto 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

Pontos prévios à ordem de trabalhos: 

 De acordo com o estipulado no ponto 2 do artigo 13º do Regimento do 
Conselho Geral, o plenário manifestou, por unanimidade, concordância 
com o pedido de renúncia apresentado pela conselheira Maria da 
Conceição Canento Duarte.  
 

 Aprovação, por unanimidade, de um voto de louvor como 
reconhecimento do excelente desempenho demonstrado pela professora 
Maria da Conceição Duarte enquanto secretária do Conselho Geral deste 
Agrupamento.  
 

 Ao abrigo do disposto no artigo 30º do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de 
julho, foi autorizada, por unanimidade, a renovação da seguinte 
assessoria técnico-pedagógica de apoio à direção: Assessoria para a 
Coordenação da Escola Básica André de Resende. 

 

Ponto 2- Acompanhamento da execução do Projeto Educativo do Agrupamento. 

O colega Fernando Gameiro, coordenador da equipa responsável pela construção 

do Projeto Educativo fez ponto de situação relativamente ao trabalho efetuado 

até ao momento, tendo comunicado que durante o período de discussão pública 

a comissão rececionou 9 contributos e explicou a necessidade de alargar o prazo 

para apresentação do documento final para o mês de setembro, altura em que o 

mesmo será submetido à aprovação deste órgão.



 

Ponto 3- Tomada de posse do diretor do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira 

No dia 19 de junho o professor Fernando Farinha Martins tomou posse para o 
novo mandato de diretor do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. Presidida 
pela presidente do CG a tomada de posse decorreu em sessão pública, no 
auditório da escola sede do Agrupamento e contou com a participação alargada 
de comunidade educativa. 

Após discurso de tomada de posse o Diretor agradeceu à equipa cessante e 

apresentou a constituição da equipa diretiva com que se propõe trabalhar. 

Diretor 

Fernando Farinha Martins 

Subdiretora 

Maria da Conceição Canento Duarte 

Adjuntos 

Duarte Manuel sardinha Martins 

Maria da Glória Garcia Cordeiro 

Maria Paula Coelho Santos Henrique Duarte 
 

Coordenadora da Escola Básica André de Resende 

Nazaré Lavrador Correia Pombinho Caldeira 
 

Assessora à Coordenação  da Escola Básica André de Resende 

Lina Maria Biléu Paredes Bolas 

   

A Coordenação do pessoal não docente será assegurada por: 

 

Coordenador Técnico 

Paulo Jorge Soares Galego 

 

Encarregado Operacional 

Maria Edite Pinheiro Tavares 

 

Évora, 20 de junho de 2018 

 

 A Presidente do Conselho Geral                                                       A Secretária 

      (Maria Ilda Lança Serrano)                                                (Maria da Conceição Duarte) 


