Conselho Geral
Minuta da Ata da sessão cinquenta
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, na escola sede do Agrupamento, reuniram-se os membros do
Conselho Geral, sob a presidência do/a Sara Catarina Moreira Barbosa, com exceção dos
conselheiros Hugo Lopes,Orlando Pimentel, Ana Medeiros,Joel Costa, Sandra Lobão e
Humberto Teixeira.Iniciou-se esta reunião, realizada por teleconferência, com seguinte
ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião de dezoito de dezembro do
Conselho Geral; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois:Tomada de posse de um Conselheiro; ---------------------------------------------------Ponto três: Apreciação e Aprovação do Relatório de Contas de Gerência do ano 2019;--Ponto quatro: Apreciação e aprovação do Relatório de Monitorização do segundo
período; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Aprovação do mapa de férias do Diretor; ---------------------------------------------Ponto seis: Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião de dezoito de dezembro do
Conselho Geral. Foi feita a leitura e apreciação da ata das reunião de dezoito de
dezembro do ano de dois mil e dezanove, aprovada por unanimidade, pelos membros do
Conselho Geral, exceto pela conselheira Cristina Teixeira por não ter estado presente na
última reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois:Tomada de posse de um Conselheiro. O Conselheiro Humberto Teixeira iria
tomar posse para substituir a Conselheira Diana Diogo, contudo, não conseguiu aceder à
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Apreciação e Aprovação do Relatório de Contas de Gerência do ano 2019.O
Relatório foi apreciado e aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros presentes.-------Ponto quarto: Apreciação e aprovação do Relatório de Monitorização do segundo período.
O Relatório foi apreciado e aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros presentes. ----Ponto cinco: Aprovação do mapa de férias do Diretor. O período de férias proposto pelo
Diretor foi aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros presentes. --------------------------Ponto seis: Outros assuntos. A conselheira Alda Alves propôs como assunto a ser
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analisado: matrizes curriculares e as aprendizagens não realizadas e solidificação das
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realizadas. Este assunto será tratado na próxima reunião, depois de serem ouvidos os
Departamentos e o Conselho Pedagógico. A conselheira Helena Machado propôs como
assunto a ser analisado: a intervenção na sala vinte e dois,pois não reúne condições,
porque é fria, húmida e parades com mofo,sobretudo neste contexto atual. O Diretor
informou que segundo o projeto de arquitetura, todas as aulas irão decorrer nos
pavilhões. A conselheira Paula Lima propôs como assunto a ser analisado:diretrizes
definidas pelo Conselho Pedagógico para o regresso às aulas, tendo em conta que os
conteúdos não foram todos lecionados e irão refletir-se.O Diretor compreende a
preocupação, entende que haverá soluções, mas neste momento temos de esperar por
diretrizes vindas da tutela. No próximo Conselho Geral irá esclarecer-se se haverá
necessidade de coopetar outra entidade para representar a comunidade local ou se se
mantém a GNR. -----------------------------------------------------------------------------------------------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/a Presidente do Conselho
Geral e respetivos/as secretários/as. ------------------------------------------------------------------------

O/A Presidente do Conselho Geral:
______________________________
(Sara Catarina Moreira Barbosa)

O/A primeiro/a secretário/a:
_____________________________
(Maria Cristina Sousa Teixeira)

O/A segundo/a secretário/a:
______________________________
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(Marília Dores Magalhães Barros Soares)
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