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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 17 de abril de 2015 (8º reunião) 

 

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

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

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

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

Ponto dois dois– Aprovação do mapa de férias da diretora; -----------------------------------------

Ponto dois três – Aprovação  da II Adenda ao Projeto Curricular do Agrupamento; ------------------ 

Ponto dois quatro– Aprovação da Adenda ao Regulamento Interno do Agrupamento; --------------- 

Ponto dois cinco– Parecer sobre a Municipalização da Educação; --------------------------------------- 

Ponto três - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Foi solicitada por parte da Camara Municipal do 

Barreiro uma alteração à ordem de trabalhos, passando o ponto dois cinco para o dois dois. ---------  

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

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

A presidente do conselho geral informou que não esteve presente na reunião do dia dezanove de 

fevereiro, a convite da autarquia, sobre a Municipalização da Educação. A senhora vereadora 

Regina Janeiro deu informações sobre a colocação de funcionários e novas regras de 

funcionamento dos refeitórios do pré-escolar e primeiro ciclo. -------------------------------------------- 

Ponto dois dois  – Parecer sobre a Municipalização da Educação; --------------------------------------- 

Foi aprovado por unanimidade o parecer contra a municipalização da educação. ----------------------- 

Ponto dois três -  Aprovação do mapa de férias da diretora; ----------------------------------------- 

O mapa de férias da diretora foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 

Ponto dois quatro – Aprovação  da II Adenda ao Projeto Curricular do Agrupamento; ------------- 

Aprovada por unanimidade, tendo-se detetado alguns erros a corrigir. ----------------------------------- 

Ponto dois cinco – Aprovação da Adenda ao Regulamento Interno do Agrupamento; --------------- 

Foi provada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Neste ponto foram propostas algumas alterações ao documento referente ao quadro de mérito. ---- 

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

 
Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Cecília Ferreira) 


