
 

 

 
 

Reunião de 24 de fevereiro de 2021 

 

Tomada de posse do representante do Centro 

Cultural e Social de Santo Adrião.  

Foi acrescentado um ponto prévio à ordem 

de trabalhos para dar posse a José António 

de Castro Gonçalves, que jurou cumprir fiel-

mente as funções que lhe foram confiadas. 

Leitura e aprovação da ata da reunião de 

16/12/2020. 

Depois de lida, a ata foi aprovada com os vo-

tos a favor dos conselheiros presentes na re-

união de 16/12/2020 e a abstenção dos res-

tantes. 

Ensino à distância no Agrupamento de Escolas 

André Soares. 

Analisado o Guião de Ensino à Distância não 

foi colocado qualquer obstáculo à sua imple-

mentação. Os conselheiros solicitaram escla-

recimentos quanto à dimensão das lacunas 

no acesso aos meios tecnológicos por parte 

dos alunos, tendo a diretora do agrupamento 

facultado as listas que regularmente envia à 

CMB, para este fim. Em função do exposto os 

representantes dos Pais e Encarregados de 

Educação manifestaram a disponibilidade, na 

medida das suas possibilidades, para ajudar a 

minimizar algumas dificuldades de acesso 

aos equipamentos tecnológicos de comuni-

cação. 

Análise do relatório de contas do ano civil de 

2020. 

O relatório de contas de 2020, que tinha sido 

previamente distribuído a todos os conse-

lheiros, foi apresentado pela diretora do 

Agrupamento. Depois de apreciado, foi apro-

vado por unanimidade, não tendo merecido 

qualquer proposta de alteração por parte dos 

conselheiros. 

Processo eleitoral para o Conselho Geral.  

Foi aprovado o seguinte calendário eleitoral 

para a designação dos membros docentes e 

não docentes no Conselho Geral do Agrupa-

mento de Escolas André Soares no quadrié-

nio 2021-2025: 

Assuntos 

1. Leitura e aprovação da 

ata da reunião de 

16/12/2020. 

2. Ensino à distância no 

Agrupamento de Esco-

las André Soares. 

3. Análise do relatório de 

contas do ano civil de 

2020. 

4. Processo eleitoral para 

o Conselho Geral.  

5. Outros assuntos. 

 

Presenças 

Estiveram presentes dezoito con-

selheiros.  

A reunião foi realizada em regime 

de videoconferência, no cumpri-

mento do plano de contingência 

COVID-19. 

Agrupamento de Escolas André Soares 

Boletim do Conselho Geral 

 Um de março (segunda-feira) de dois mil e 

vinte e um- início ao processo eleitoral. 

 Doze de março (sexta-feira)- data limite 

para a entrega das listas nominais do pes-

soal docente e não docente. 

 Dezassete de março (quarta-feira)- reali-

zar-se-á o ato eleitoral no bar da escola 

EB2,3 André Soares.  

 Dezanove de março (sexta-feira). Data li-

mite de entrega, ao Presidente do Conse-

lho Geral, das atas eleitorais que contêm 

os resultados definitivos e a homologação 

dos resultados eleitorais, após verificação 

da conformidade legal (pessoal docente e 

pessoal não docente). 

 A catorze de abril (quarta-feira), far-se-á 

uma reunião do Conselho Geral para to-

mada de posse dos novos membros elei-

tos. 

Foi também aprovado o regulamento eleitoral 

que segue em anexo.  

Este conselho entendeu que cabe ao Presi-

dente do Conselho Geral a resolução de qual-

quer situação, relativa ao ato eleitoral e não 

contemplada no referido regulamento eleito-

ral. 

 Outros assuntos. 

O presidente agradeceu o empenho de todos 

os conselheiros enaltecendo o espírito de co-

laboração que sempre se fez sentir neste ór-

gão. Esta opinião foi corroborada por vários 

conselheiros que assinalaram ter sido um pra-

zer e um privilégio fazer parte deste Conselho 

Geral.  

Foi lida e aprovada a minuta da ata desta reu-

nião. 

 

       O Presidente do Conselho Geral 
Domingos Bacelar de Oliveira 

 

 

 

 

 

 


