Gofinanciado por:

REPUBLICA
PORTOGUESA

EDUCA<;AO

"

.202

- Dlre~ao de servtcos d. Reglao Norte

Agrupamento

PORTUGAL

de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

Conselho Geral
Minuta da Ata da sessao quarenta

e oito

Aos dezanove dias do rnes de setembro do ana de dois mil e dezanove, pelas dezoito
horas e quarenta e cinco minutos,' na escola sede do Agrupamento,

reuniram-se

os

membros do Conselho Geral, sob a presidencia do/a Sara Catarina Moreira Barbosa, com
excecao dos conselheiros: Laura Miguel; Diana Diogo; Marisa Sousa; Joel Costa; Orlando Pimentel e
Hugo Lopes,

com seguinte ordem de trabalhos: --------------------,-----------------------------------------------

Ponto urn: Leitura, apreciacao e aprovacao da ata da ultima reuniac do Conselho Geral;aprovad a po run ani mid ade; ------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Tomada de posse conselheiro.

0 conselheiro Vitor Vaz tomou posse como

conselheiro deste Conselho Geral , em representacao da lista B do pessoal nao docente.---Ponto tres: Apreciacao e Aprovacao
Geral

apresentou

a proposta

da Avaliacao do Diretor. A Presidente do Conselho

de avaliacao

elaborada

pela Comissao

Especilizada.

A

proposta foi aprovada pela maioria, exceto pelas conselheiras Aida Alves e Helena Machado
que votaram contra. ------------------------------------------------------------------------------.-----------------Ponto quatro:

Outros Assuntos. A Presidente do Conselho Geral propos aos conselheiros

presentes, uma mencao honrosa para
empenho e

dedlcacao

0

conselheiro Antonio Guimaraes pelo

ao Agrupamento

de Escolas D. Manuel de Faria e

Sousa tendo side aprovada por unanimidade. --------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar na reuniao, a qual se lavrou a presente minuta da ata que,
depols de lida e aprovada pelos presentes e sera assinada pelo/a Presidente do Conselho
Geral e respetivos/as secretaries/as. -------------------------------------------------------------------------------

O/A Presidente do Conselho Geral:

~_~~ al",(I.; '" ~w;,<'Q g.~
(Sara Catarina Moreira Barbosa)

O/A prlmeiro/a secretarlo/a:
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