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 Conselho Geral  

Minuta da Ata da sessão quarenta e um 

Aos vinte e um dias de fevereiro, pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, na escola sede do 

Agrupamento, reuniram-se os membros do Conselho Geral, sob a presidência da professora Sara 

Barbosa com seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------ 

Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da última reunião do Conselho Geral; ------------- 

Ponto dois: Orçamento para o ano económico de 2018; ---------------------------------------------------- 

Ponto três: Apreciação do Relatório de Monitorização 1º período; --------------------------------------- 

Ponto quatro: Orçamento Participativo; ---------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco: Outros Assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Não estiveram presentes na reunião, os seguintes conselheiros: Orlando Pimentel; Marília Sores e 

António Meira, por motivos de saúde. A senhora Vereadora Rosa Pinto foi substituída pelo adjunto 

do Presidente da Câmara, Ricardo Freitas. --------------------------------------------------------------------- 

Iniciou-se a reunião com a leitura, apreciação da ata da última reunião do Conselho Geral, a qual foi 

aprovada por unanimidade, pelos membros do Conselho Geral, excepto pelos senhores: Joel Costa e 

Ricardo Freitas, por não terem estado presentes na última reunião. --------------------------------------- 

No ponto dois, o Diretor António Sousa apresentou um documento que fica em anexo à ata, com as 

linhas orientadoras do Orçamento para o ano económico, tendo sido realizada a sua apreciação 

favoravelmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto três da ordem de trabalhos, foi realizada a apreciação do Relatório de Monitorização do 1º 

período. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No ponto quatro, Orçamento Participativo - ficou definida a comissão eleitoral, constituída pela 

professora Sara Barbosa e pela Associação dos Estudantes.------------------------------------------------- 

No ponto cinco, outros assuntos foram analisados os seguintes assuntos: O senhor Jorge Azevedo 

falou sobre algumas questões importantes que deve ser consideradas nas obras a efectuar na escola. 

A professora Alda Alves colocou questões sobre o Regimento Interno do Conselho Geral, considera 

que deve ser revisto. Por esse motivo, foi constituída uma Comissão constituída pelos seguintes 

elementos: a senhora Presidente, Sara Barbosa; dois docentes: Alda Alves e Cristina Teixeira; dois 

Encarregados de Educação: Eugénia Cardoso e Miguel Alonso; um da comunidade: senhora 

enfermeira Graciosa Ribeiro; um membro da autarquia: senhora vereadora Ana Medeiros; e um não 

docente: o senhor António Guimarães. ------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar na reunião, a qual se lavrou a presente minuta da ata que, depois de lida 

e aprovada pelos presentes e será assinada pelo Presidente do Conselho Geral e respetivas 

secretárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente do Conselho Geral: 

 

______________________________ 

(Sara Catarina Moreira Barbosa) 

 

A primeira secretária: 

 

_____________________________ 

(Maria Cristina Sousa Teixeira) 

 

 

 

 
 


