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Conselho Geral  
Minuta da Ata da sessão cinquenta um 
 
Aos vinte e nove dias do mês de julho 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, José Alonso, Sandra Lobão e Ana Medeiros, realizou-se na 

sala 17 com seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------  

Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião de vinte e quatro de junho 

do Conselho Geral; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dois:Tomada de posse de um Conselheiro;-----------------------------------------------------  

Ponto três:Apresentação pelo Diretor do relatório final P.A.A. 2019/2020;---------------------- 

Ponto quarto: Apreciação do Relatório de Avaliação Interna 2019/2020;------------------------ 

Ponto cinco: Apreciação do Relatório de Monitorização do terceiro período; ------------------ 

Ponto seis: Aprovação dos documentos: ---------------------------------------------------------------- 

1. Regulamento Interno; --------------------------------------------------------------------- 

2. Projeto Curricular do Agrupamento; --------------------------------------------------- 

3. Plano Plurianual de Melhoria; ----------------------------------------------------------- 

4. P.A.A. 2020/20121; ------------------------------------------------------------------------ 

5. P.E.E.C.; --------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Plano de Contingência 2020/2021; -------------------------------------------------- 

Ponto sete: Aprovação da matriz das A.E.C.`S.; ------------------------------------------------------ 

Ponto oito: Pronunciar-se sobre o Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino; ------ 

Ponto nove: Parecer do C.G. sobre os critérios gerias da organização de horários; -------- 

Ponto dez: Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião de vinte e quatro de junho 

do Conselho Geral. Após efetuada a sua leitura, foi aprovada por unanimidade, exceto 

pelos conselheiros: Hugo Lopes, Marisa Sousa, Ana Medeiros, Joel Costa, Sandra Lobão, 

José  Carvalho e Humberto Teixeira, por não se encontrarem presentes na última reunião. 

Ponto dois:Tomada de posse de um Conselheiro.Tomaram posse os conselheiros: 

Humberto Teixeira, representante dos Encarregados de Educação e, José Carvalho, 

representante da Comunidade Local. --------------------------------------------------------------------- 
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 Ponto três: Apresentação pelo Diretor do relatório final P.A.A. 2019/202.O Diretor 

apresentou o relatório final de 2019/2020. O documento foi aprovado com parecer 

favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quarto: Apreciação do Relatório de Avaliação Interna 2019/2020. O Diretor 

apresentou o Relatório de Avaliação Interna referente ao ano 2019/2020. O documento foi 

aprovado com parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco: Apreciação do Relatório de Monitorização do terceiro período. O Diretor 

apesentou o Relatório de Monitorização do terceiro período, salientando que os 

resultados são visíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis: Aprovação dos documentos: ----------------------------------------------------------------- 

7. Regulamento Interno; - Aprovado por unanimidade, exceto pelas 

conselheiras: Alda Alves; Laura Miguel; Helena Machado e Helena Pereira. 

8. Projeto Curricular do Agrupamento; - Aprovado por unanimidade, exceto 

pelas conselheiras: Alda Alves; Laura Miguel; Helena Machado; Helena 

Pereira e José Carvalho. ------------------------------------------------------------------ 

9. Plano Plurianual de Melhoria; - Aprovado por unanimidade. --------------------- 

10. P.A.A. 2020/20121; - Aprovado por unanimidade. ---------------------------------- 

11. P.E.E.C. (Plano Estratégico de Educação para a Cidadania); - Aprovado 

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

12. Plano de Contingência 20202/2021; - Aprovado por unanimidade. ------------ 

Ponto sete: Aprovação da matriz das A.E.C.`S. O documento aprovado por unanimidade.- 

Ponto oito: Pronunciar-se sobre o Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino. A 

Presidente informou acerca dos horários que se encontram nos documentos enviados 

antecipadamente, por email para os conselheiros e, estão em conformidade com as 

normas emanadas do Ministério de Educação. Este documento obteve um parecer 

favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto nove: Parecer do C.G. sobre os critérios gerias da organização de horários. O 

documento foi aprovadodo com um parecer favorável. ----------------------------------------------- 

Ponto dez: Outros assuntos. – A Presidente deu a conhecer dois emails que lhe foram 

enviados, um do conselheiro Hugo Lopes e outro email do conselheiro Miguel Alonso 

sobre uma visita de finalistas do quarto ano da Escola Básica do Primeiro Ciclo de 

Felgueiras.Os membros deste órgão propuseram que o Diretor faça um esclarecimento 

aos Encarregados de Educação sobre o assunto. Por último, foram colocados à 

deposição os lugares por parte do Diretor, António Sousa; da Presidente, Sara Barbosa e 
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das secretárias, Cristina Teixeira e Marilia Soares. ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 

______________________________ 

(Marília Dores Magalhães Barros Soares) 

 


