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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 31 de outubro 2014 (6º reunião) 

 

Ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um - Assuntos antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------- 

Ponto um um - Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior; --------------------- 

Ponto um dois - Informações. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois - Assuntos da ordem do dia; ----------------------------------------------------------------- 

Ponto dois dois. – Apreciação e aprovação do relatório final de execução do plano anual 

de atividades referente ao ano de 2013/14; ----------------------------------------------------------- 

Ponto dois  três – Aprovação do plano anual de atividades referente ao ano de 2014/15; --- 

Ponto dois quatro – Apreciação e aprovação do relatório de avaliação interna do 

agrupamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Aprovação do Projeto Educativo para 2014/2017. ------------------------------------ 

Ponto quatro – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um - Assuntos antes da ordem do dia. Foi proposta uma alteração à ordem de 

trabalhos, a qual foi aceite por unanimidade, tenho sido acrescentado no ponto três, 

Aprovação do Projeto Educativo para 2014/2017. ------------------------------------------------------- 

Ponto um um - Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior. Foi aprovada a 

ata da reunião anterior por todos os conselheiros, com a abstenção de Teresa Dias e Isabel 

Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um dois - Informações. ----------------------------------------------------------------------------- 

Não esteve presente na reunião a docente Cecília Ferreira, o representante da RUMO, Augusto 

Sousa e representante do curso de educação e formação de adultos, Idalina Piteira. ------------ 

A presidente do conselho geral informou que efetuou alguns contactos telefónicos para a 

DGestE tendo como assunto principal a falta de pessoal não docente existente nas escolas do 

Agrupamento, esteve presente numa reunião a convite da autarquia, e que no dia oito de 

outubro decorreu a entrega de diplomas de quadro de excelência, mérito e melhor turma no 

Auditório Augusto Cabrita. Tomou posse nesta reunião a representante da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens do Barreiro, Teresa Dias. ---------------------------------------------- 

Ponto dois dois. – Apreciação e aprovação do relatório final de execução do plano anual 

de atividades referente ao ano de 2013/14; --------------------------------------------------------- 

O relatório final de execução do plano anual de atividades referente ao ano de 2013/14 foi 

aprovado por unanimidade, tendo sido recomendado por este conselho geral que os critérios 

do relatório do próximo ano lectivo fossem uniformizados. ------------------------------------------- 

Ponto dois  três – Aprovação do plano anual de atividades referente ao ano de 2014/15; --- 

O plano anual de atividades referente ao ano de 2014/15 foi aprovado por unanimidade.------- 



 

Agrupamento: 
Escola Básica do 2º e 3º ciclos D. Luís de Mendonça Furtado – SEDE 

Escolas E.B1 Nº3 e Nº4 do Barreiro 
Jardins-de-infância nº1 e nº2 da Verderena 

 

 

2 

 

 

Ponto dois quatro – Apreciação e aprovação do relatório de avaliação interna do 

agrupamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O relatório de avaliação interna do agrupamento foi apreciado e aprovado por unanimidade. - 

Ponto três – Aprovação do Projeto Educativo para 2014/2017. O projecto educativo foi 

aprovado parcialmente, ficando-se a aguardar a sua conclusão. ------------------------------------- 

Outros assuntos. Foram apreciados favoravelmente os critérios de organização dos horários -- 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. ------------------------------------ 

 

 

Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. ------------------------------------ 
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Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 


