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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto único – Deliberação sobre a recondução da Diretora. 
 

Ponto 1 - Deliberação sobre a recondução da Diretora. 
 

• Em cumprimento dos disposto no ponto dois do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º75/2008 de 22 de abril, 

com as alterações produzidas pela redação do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o qual aprova o 

regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, e considerando a aproximação do final do período de 

duração do mandato da Diretora em funções, estatuído  o ponto um do artigo 25.º do supracitado 

diploma, reuniu, no âmbito das respetivas competências em sessão extraordinária e em regime 

presencial, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia no dia e horas 

supracitados. Após um período de reflexão individual e coletiva e ainda de análise conjunta partilhada 

pelos quinze conselheiros presentes, procedeu-se seguidamente à votação sobre o ponto único em 

agenda, sendo que, no escrutínio dos votos expressos, foram apurados os seguintes resultados:  

• A favor da recondução da atual Diretora:  15 votos;  

• Contra a recondução da atual Diretora: 0 votos. 

      Assim, por unanimidade dos conselheiros presentes em efetividade de funções, decidiu o Conselho 

Geral pela recondução da professora Deolinda Sara Gomes Andrade e Guardado da Silva  no 

desempenho do cargo de Diretora do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia no quadriénio 

2021/2025. 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 24 de 

março de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 
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Ano letivo: 2020/2021 

Data: 24/03/2021 Sala: 28 

Ata n.º 6 em Minuta Hora: 18:30h Presidente: Ana Paula Rodrigues 

      Nos termos e para os efeitos do artigo 34º, do Código do Procedimento Administrativo, foram 
aprovadas a ata e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento a ata em 
minuta: 


