
          
 
 

                                                                  
 

SEDE-ESCOLA BÁSICA D. LUÍS DE MENDONÇA FURTADO – Urb. da Escavadeira, 2830-067 – BARREIRO 
Telef.21 203 95 90 / 21 205 92 00 / Fax 21 203 95 95 / 21 203 95 96  email: eb23mfurtado@aebarreiro.pt 

 

 

 

Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 30 de março de 2017 (17ª reunião) 

 

 

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

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

A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade pelas entidades presentes na 

reunião anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Não estiveram presentes na reunião os representantes da Câmara Municipal do Barreiro, 

Paulo Miguel e Regina Janeiro; a representante da associação de pais, Cátia Gomes; o 

representante do curso de educação e formação de adultos, Joaquim Gonçalves; o 

representante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Barreiro, José 

Caetano e representante do pessoal docente do 3º ciclo, Cecília Mira. ------------------------ 

A Presidente do Conselho Geral deu algumas informações sobre o processo concursal para 

eleição do Diretor. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois ponto dois – Avaliação do desempenho da Diretora; ------------------------------ 

Foi apresentada pela comissão permanente a proposta de avaliação da diretora. A 

presidente do Conselho Geral solicitou que todos os conselheiros refletissem sobre esta 

proposta de avaliação. Após a discussão e análise dos documentos apresentados, os 

conselheiros aprovaram por unanimidade a avaliação de desempenho da Diretora. --------- 

Ponto dois ponto três – Aprovação do regulamento para abertura do processo eleitoral 

para o Conselho Geral do AEBarreiro; -------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois ponto quatro – Aprovação das correções aos critérios de atribuição de 

quadro de valor, decorrentes das alterações ao regulamento interno do agrupamento;  

Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Anabela Tavares) 


