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                  CONSELHO GERAL  
 
Síntese 2.ª reunião realizada no dia 26 de Abril de  2012 
 
 
 

Ordem de trabalhos 

 

Ponto um – Informações 

• A presidente cessante do CGT, professora Teresa Carvalho, informou que a diretora lhe transmitiu 

que no próximo ano letivo não haverá agregação do agrupamento de escolas Dr.ª Laura Ayres com 

o agrupamento vertical D. Dinis. 

• O professor Adriano informou que a BE da EB 1/JI da Abelheira ganhou um prémio relativo a um 

concurso “Ideias com mérito”.  

• A Associação de pais informou que foi elaborado um abaixo-assinado acerca do facto dos alunos 

da EB1 n.º 2 de Quarteira terem de ir almoçar à EB 2,3 de Quarteira. Isto implica a travessia da 

estrada pelos mesmos, o que é considerado perigoso. Este abaixo-assinado está ser dado a 

conhecer aos pais e EE para que estes o assinem de modo a solucionar a situação anteriormente 

referida. 

 

Ponto dois – Tomada de posse dos membros do conselho geral 

• A presidente cessante do CGT deu posse aos seguintes elementos do conselho geral do 

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres: Rafael Cortes Nobre, representante do pessoal discente, 

Andreia Alexandre (Garvetur), Marlene Baião (Fundação António Aleixo) e Rui Miranda (Pingo 

Doce), representantes da comunidade.  

 

Ponto três – Eleição do presidente do conselho geral 

•••• Foi realizada a eleição do presidente do conselho geral, por votação secreta, de entre todos os 

membros deste órgão, à excepção dos representantes dos alunos do ensino secundário. 

•••• Os resultados deste escrutínio foram os seguintes: professora Ana Rosa Gonçalves Saavedra Almeida 

– um voto; professor Fernando Fernandes - um voto; professora Teresa Paula Domingues da Silva 

Carvalho – catorze votos; Maria João Ferreira - um voto; não se registaram votos em branco nem 
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votos nulos. Deste modo foi eleita presidente do conselho geral, por maioria absoluta dos votos dos 

elementos presentes nesta reunião, a professora Teresa Paula Domingues da Silva Carvalho. 

 

Ponto quatro – Aprovação do relatório de contas de gerência  

• Foi apresentado pela diretora, professora Conceição Bernardes, e aprovado o Relatório de Contas 

e Gerência relativo ao ano de dois mil e onze. 

 

Ponto cinco – Outros assuntos 

•••• Não houve outros assuntos a tratar. 

 

 

 

Quarteira, 4 de maio de 2012 

          

                      A secretária da reunião 

                                                                                                                                         - Maria João Ferreira - 


