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Conselho Geral  
Minuta da Ata da sessão cinquenta cinco 
 
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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 Ana Medeiros, Joel Costa, Sandra Lobão, Joaquim Ribeiro, Célia Vieira, 

Manuel Barbosa, Marisa Sousa e Humberto Teixeira realizou-se por videoconferência, com 

seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ponto três: Definição e aprovação das Linhas Orientadoras para o Orçamento para o ano 

de 2021;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Definição e aprovação das Linhas Orientadoras do Planeamento e execução, 

pelo Diretor, das atividades no domínio da ação social escolar;------------------------------------- 

Ponto cinco: Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Tomada de posse de Conselheiro. Relativamente a este ponto da ordem de 

trabalhos, a Conselheira Marília Soares tomou posse nesta sessão.------------------------------ 

Ponto dois. Leitura, apreciação e aprovação da ata da última reunião do Conselho Geral. 

No que diz respeito a este ponto, lida e apreciada a ata do último Conselho Geral, esta foi 

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

Ponto três: Definição e aprovação das Linhas Orientadoras para o Orçamento para o ano 

de 2021. No que concerne a este ponto da ordem de trabalhos, após leitura e análise do 

documento, foi votado e aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Definição e aprovação das Linhas Orientadoras do Planeamento e execução, 

pelo Diretor, das atividades no domínio da ação social escolar. No que se refere a este 

ponto, após apresentação do documento pelo Diretor, este foi votado e aprovado por 

unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco: Outros assuntos. Em referência ao último ponto da ordem de trabalhos, foi 

proposto pela Presidente Sara Barbosa, que, os Conselheiros enviem por escrito as suas 

intervenções orais nas sessões presenciais e/ou por videoconferência, a fim de as mesmas, 

constarem em ata com o maior rigor e transparência possível. Relativamente a esta 

sugestão, não houve qualquer objeção pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelo 
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Conselheiro Paulo Silveira, a leitura e aprovação da ata número cinquenta e três. Ficou 

agendado e acordado que, na próxima reunião esta seria lida e sujeita à sua aprovação. 

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: 

_____________________________ 

(Óscar Emanuel Fernandes de Vilhena Gonçalves) 

 

O/A segundo/a secretário/a: 

______________________________ 

(Marlene Andrea Gonçalves Faria Teixeira) 

 


