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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA 

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO GERAL 

Ata número cinco (2021-2022) 

 

----Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, realizou-se, no auditório 

da Escola Secundária de Mirandela, pelas dezoito horas e quinze minutos, uma reunião 

do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto um - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ------------------------- 

----Ponto dois - Tomada de posse dos membros das entidades cooptadas para o 

Conselho Geral 2021-2025; ----------------------------------------------------------------------- 

----Ponto três - Eleição do Presidente do Conselho Geral; --------------------------------- 

----Ponto quatro - Aprovação do Plano Anual de Atividades 2021/2022; --------------- 

----Ponto cinco - Outros assuntos. --------------------------------------------------------------- 

----Ponto um - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: Foi lida e aprovada a 

ata da reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto dois - Tomada de posse dos membros das entidades cooptadas para o 

Conselho Geral 2021-2025: Tomaram posse os elementos representantes das entidades 

cooptadas, ESACT-IPB e ULSNE, respetivamente Carlos Filipe Campos Rompante 

Cunha e Natália Angélica Miranda Silva, que assinaram os respetivos termos de tomada 

de posse. Tomou ainda posse a conselheira Maria Emília Barreira, representante do 

pessoal docente, por não ter estado presente em reunião anterior na qual os restantes 

elementos do pessoal docente tomaram posse. -------------------------------------------------- 

----Ponto três - Eleição do Presidente do Conselho Geral: procedeu-se à eleição do 

presidente do Conselho Geral, tendo-se apurado os seguintes resultados num universo de 

quinze votantes: --------------------------------------------------------------------------------------  

João Bento – treze votos; --------------------------------------------------------------------------- 

Joaquim Pereira – um voto; ------------------------------------------------------------------------ 

Votos brancos – Um voto; -------------------------------------------------------------------------- 

Votos nulos – zero votos. --------------------------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com os resultados apurados, foi eleito para Presidente do Conselho 

Geral, o docente João José Fernandes Bento. ---------------------------------------------------- 

----Ponto quatro - Aprovação do Plano Anual de Atividades 2021/2022: Foi 

apresentado e analisado o Plano Anual de Atividades do Agrupamento para o ano letivo 

de 2021/2022. O Diretor informou que este é um documento já bastante reduzido em 

termos de atividades a desenvolver, devido às condições pandémicas ainda existentes, 

não havendo garantia que todas as atividades previstas possam ser implementadas uma 

vez que o contexto está em constante mudança. ------------------------------------------------- 

O Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade. --------------------------------- 
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----Ponto cinco - Outros assuntos: Neste ponto da ordem de trabalhos foram abordadas 

as seguintes questões: ------------------------------------------------------------------------------- 

- O Diretor informou que o seu mandato está a terminar e indicou quais os prazos para 

apresentação de candidaturas e respetiva calendarização de todo o processo eleitoral; --- 

- Foi aprovado o período de férias do Diretor, ficando estabelecido que será o próprio a 

determinar o mesmo; -------------------------------------------------------------------------------- 

- O docente Joaquim Pereira, na qualidade de membro da equipa EQAVET, informou o 

Conselho Geral sobre os resultados escolares dos Cursos Profissionais, apresentando uma 

série de indicadores recolhidos por esta equipa, os quais estão disponíveis para consulta 

pública na página web do Agrupamento; --------------------------------------------------------- 

- A representante do Município, Drª Vera Preto, informou que, em reunião de Câmara 

Municipal realizada em dezoito de novembro de dois mil e vinte e um, foram levantadas 

várias questões generalistas sobre educação por parte da oposição. Assim, sempre que, 

no futuro, sejam abordados nestas reuniões temas relacionados com educação, os mesmos 

serão apresentados no Conselho Geral, de modo que este órgão tenha conhecimento dos 

factos. Pediu ainda ao Agrupamento que seja fixada uma data para comunicação aos 

serviços de educação da Câmara Municipal de Mirandela, do número total de alunos do 

Agrupamento; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Foram levantadas algumas questões relacionadas com a qualidade da alimentação na 

Escola EB 2,3 Luciano Cordeiro. A representante do Município, Drª Vera Preto, informou 

que existe uma monitorização cuidada e constante da qualidade do serviço da empresa, a 

mesma que presta serviço nas restantes escolas do Agrupamento, onde não existem 

quaisquer queixas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não estiveram presentes na reunião seis conselheiros. ----------------------------------------- 

-----Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que, depois lida e aprovada pelos presentes, vai ser assinada nos termos da 

Lei.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente: João Bento 

O Secretário: Joaquim Pereira 

 

 

 


