
 

 

 

 

 

 
 CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MEM MARTINS 

 
 

                                                    INFORMAÇÃO 

 
               O Conselho Geral reuniu-se no dia 12 de outubro para dar cumprimento à seguinte 
ordem de trabaalhos: 
 

1. Informações: 

2. Análise e deliberação sobre as reclamações recebidas; 

3. Desencadeamento do processo eleitoral para o Conselho Geral 2017/2021; 

4. Outros assuntos. 

 

1. Foram transmitidas diversas informações relativas ao início do ano letivo em curso nas escolas 
do AEMM, visando apontar pontos positivos e questões a melhorar.Todos os setores da 
Comunidade Educativa participaram nesta troca de informações de forma a contribuir 
positivamente para  melhorar o  funcionamento do Agrupamento. 
 
2. Foi divulgada a queixa apresentada à Provedoria de Justiça pela docente Teresa da Silva 
Gomes e a resposta dada pela Presidente do Conselho Geral. O CG nada teve a obstar à última. 
     Foi decidido pôr à guarda da CAP os dossiês do CG. Quem os quiser consultar deverá solicitá-
lo ao CG, calendarizar com a Coordenadora dos Serviços Administrativos o horário em que esta 
poderá acompanhar a consulta e preencher o documento de registo de consulta. 
 
3. De acordo com o previsto legalmente, foi dado início ao processo para eleição do próximo 
CG, que deverá estar concluido no mês de novembro. A Comissão Permanente do CG vai 
verificar os documentos em vigor e constantes do Regulamento Interno do Agrupamento, 
calendarizar os procedimentos e divulgar todos os documentos e procedimentos que os 
docentes, não docentes, discentes e Encarregados de Educação devem ter em conta. A próxima 
reunião da CP vai realizar-se no dia 17/10. 
 

4. Foi aprovado um louvor ao aluno Víctor Amorim Matos, da turma 11º CPTDG, vencedor 
do concurso do logótipo do Agupamento e que está em vigor desde o final do ano 
letivo anterior. 
 
 
 

                                                        Mem Martins, 16 de outubro de 2017 

                                             A Presidente do Conselho Geral,                                            

                                                         Maria Teresa P. B. M. Simões  

 


