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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 30 de janeiro 2015 (7º reunião)

Ponto um - Assuntos antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------Ponto um um - Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior; --------------------------Ponto dois - Assuntos da ordem do dia; ----------------------------------------------------------------------Ponto dois um - Informações. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto dois dois– Aprovação do relatório de contas da gerência; ----------------------------------------Ponto dois três – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; -------------Ponto dois quatro– Aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento; --------------------------------Ponto dois cinco– Apreciação do Balanço do primeiro período do Plano Anual de Atividades; -Ponto dois seis– Apreciação da 8ª Monitorização do plano de Melhorias; ---------------------------Ponto dois sete– Parecer sobre o plano de formação do agrupamento; -------------------------------Ponto três - Outros assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto um - Assuntos antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------Ponto um um - Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior; --------------------------Foi aprovada por todos os conselheiros presentes a ata da reunião anterior com a abstenção da
representante do curso de educação e formação de adultos, Idalina Dez-Reis, uma vez que a
mesma não esteve presente na reunião anterior. ------------------------------------------------------------Ponto dois um - Informações. ----------------------------------------------------------------------------------A presidente do conselho geral informou que esteve presente numa reunião a convite da autarquia
no dia doze de janeiro e que participou com alunos do 8º ano nas III Jornadas contra a violências
doméstica no dia 2 de dezembro, na ESSA e no dia 22 de janeiro nas Caldas da Rainha na
assinatura de um protocolo entre a camara municipal do Barreiro e a camara municipal das Caldas
da Rainha sobre a Cidade dos Afetos. --------------------------------------------------------------------------Ponto dois dois– Aprovação do relatório de contas da gerência; ----------------------------------------O relatório de contas da gerência foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------Ponto dois três – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; -------------Foram definidas como linhas prioritárias para a elaboração do orçamento o apoio a alunos
carenciados na comparticipação em visitas de estudo e as obras de conservação e restauro. --------Ponto dois quatro– Aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento; --------------------------------O Projeto Educativo do Agrupamento foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------Ponto dois cinco– Apreciação do Balanço do primeiro período do Plano Anual de Atividades; ---
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Foi apreciado favoravelmente por unanimidade o Balanço do primeiro período do Plano Anual de
Atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois seis– Apreciação da 8ª Monitorização do plano de Melhorias; ---------------------------Foi apreciada favoravelmente por unanimidade a 8ª Monitorização do plano de Melhorias.-----------Ponto dois sete– Parecer sobre o plano de formação do agrupamento; -------------------------------Foi dado parecer favorável por unanimidade ao Plano de formação do agrupamento. ----------------Ponto três - Outros assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------Neste ponto nada houve a referir. ------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. ------------------------------------

Presidente do Conselho Geral
__________________________
(Carla Passinhas)

A Secretária
_____________________
(Anabela Tavares)
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