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CONSELHO
GERAL
MINUTA Nº 2019.05.23
Assuntos tratados e/ou deliberações:
Aos vinte três dias do mês de maio de dois mil e dezanove, reuniu pelas dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, na biblioteca da escola sede, EB Loureiro, o Conselho Geral.
Ponto um: Aprovação da ata da reunião de 13 de março de 2019.
A ata foi aprovada.
Ponto dois: Informações.
A presidente da CAP informou que no próximo dia 07 de junho se realizará o sarau do
agrupamento, na escola Básica de Loureiro, convidando à participação os presentes e a
comunidade. Informou, também, que no dia 24 de maio estará em cena, no auditório da Junta de
freguesia de Loureiro, o teatro “O lobo no mundo dos contos”. Teatro que conta com os atores
alunos do pré-escolar e de uma turma do 1º ciclo da EB de Alumieira, bem como, professores e
assistentes operacionais.
Ponto três: Discussão e apreciação do relatório de avaliação elaborado pela comissão
especialmente designada para apreciação de candidaturas.
O Presidente do Conselho Geral fez apresentação do relatório de avaliação, elaborado pela
comissão especialmente designada para apreciação de candidaturas ao cargo de diretor, e foi
objeto de discussão e apreciação.
Ponto quatro: Audição oral da candidata ao cargo de diretor.
A candidata, Ana Maria Quental Rio, fez apresentação do seu projeto de intervenção e de seguida
foram colocadas algumas questões por alguns conselheiros tendo a candidata respondido às
questões
Ponto cinco: Eleição do diretor.
Procedeu-se à eleição do diretor do agrupamento para o quadriénio 2019-2023 e contados os votos:
• votos entrados nas urnas - 18 (dezoito)
• votos brancos - 0 (zero)
• votos nulos - 0 (zero)
• votos na candidata Ana Maria Quental Rio - 18 (dezoito)
Foi considerada eleita a candidata, Ana Maria Quental Rio, para o cargo de diretor do Agrupamento
de Escolas de Loureiro.
O processo seguirá a sua tramitação e os resultados serão enviados para a Direção-Geral da
Administração Escolar para homologação. Sendo os resultados homologados os presentes
deliberaram realizar cerimónia pública para tomada de posse.
Secretária da reunião
Celina Maria Simões Dias da Costa

Presidente do Conselho Geral
Felisberto Augusto Moura Neves
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