MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
de 24 de abril de 2019

O Presidente do Conselho Geral antes de dar início ao cumprimento da ordem de
trabalhos referiu que as recentes alterações legislativas poderão permitir que o Diretor
do Agrupamento mude de escalão da carreira docente já no próximo ano letivo, pelo
que, será necessário concluir o seu processo de avaliação interna até ao final do corrente
ano letivo. Assim, dada a urgência em iniciar este processo, colocou à consideração dos
membros presentes se preferiam iniciar já nesta reunião esse processo de avaliação,
apesar de ele não constar na convocatória, ou se preferiam iniciar o processo numa
próxima reunião, convocada especificamente para esse efeito. Por unanimidade o
Conselho Geral decidiu dar início ao processo de avaliação nesta reunião.
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade, pelos presentes na referida
reunião.
2. Aprovação do relatório de contas de gerência
O Presidente do Conselho Geral fez uma apresentação geral do relatório e de seguida
passou a palavra ao Diretor do Agrupamento, que fez uma apresentação mais detalhada
do documento, tendo respondido a alguns pedidos de esclarecimento feitos.
Depois de analisado, o documento foi posto a votação tendo sido aprovado por
unanimidade.
3. Aprovar o mapa de férias do Diretor
O Presidente do Conselho Geral informou os membros deste Conselho do período de
férias solicitado pelo Diretor, tendo este sido aprovado por unanimidade.
4. Outros assuntos.
O Presidente do Conselho Geral informou que a visita de estudo dos alunos do 1º ciclo e
do ensino pré-escolar da escola básica de Vilas Boas a realizar nos dias 8,9 e 10 de
junho, e já anteriormente aprovada, será ao Zoomarine no Algarve.

Seguidamente, porque se ia dar início aos assuntos relacionados com a avaliação do
Diretor, este retirou-se da reunião.
O Presidente do Conselho Geral começou por explicar as etapas, os intervenientes e os
prazos do processo de avaliação do Diretor, tendo o Conselho Geral decidido, tal como
a lei prevê, criar uma comissão para apresentar ao Conselho uma proposta de
classificação final para discussão e aprovação. Foi ainda decidido que esta comissão
seria constituída pelo Presidente do Conselho Geral, por um representante dos docentes,
um representante do pessoal não docente, e um representante dos encarregados de
educação.
Seguidamente foi analisada e discutida a carta de missão do Diretor, os seus critérios de
avaliação bem como os documentos de registo da mesma, previstos na legislação, tendo
todos estes documentos sido aprovados por unanimidade.
Não havendo mais nada a tratar deu-se por terminada a reunião.
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