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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 27 de novembro de 2015 (11ª reunião)
Ponto um - Assuntos antes da ordem do dia; ----------------------------------------------------------------Ponto um um - Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior; ---------------------------A ata da reunião anterior foi aprovada por todos os conselheiros presentes. ----------------------------Ponto dois - Assuntos da ordem do dia; ----------------------------------------------------------------------Ponto dois um - Informações. -----------------------------------------------------------------------------------A presidente do conselho geral deu informações sobre a data de entrega dos quadros de mérito, da
reunião que realizou com o presidente da nova entidade a cooptar e da representação do aluno da
noite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois dois – Aprovação do plano anual de atividades referente ao ano letivo de 2015/16; -O plano anual de atividades referente ao ano letivo de 2015/16 foi aprovado por unanimidade. ----Ponto dois três – Aprovação das alterações ao regulamento interno do agrupamento; ------------As alterações ao regulamento interno foram aprovadas por unanimidade. -------------------------------Ponto dois quatro – Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; ----------Foram definidas como linhas prioritárias a atribuição de lanches a alunos carenciados, as obras de
conservação e restauro e apoio nas visitas de estudo a alunos carenciados. -----------------------------Ponto dois cinco - Aprovação da proposta apresentada pelo conselho pedagógico sobre a
avaliação final da disciplina de inglês no 9º ano; -----------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto três – Outros assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------A presidente da associação de pais questionou a autarquia relativamente à avaria da máquina da
loiça e das condições da casa de banho da escola quatro deste agrupamento, questões que foram
devidamente esclarecidas. A representante do pessoal docente do pré-escolar questionou o
funcionamento refeitório do jardim-de-infância e a realização de obras no JI sem aviso prévio à
diretora. A representante dos assistentes técnicos solicitou que a câmara municipal do Barreiro
facultasse a relação de cadastro e inventário de bens do estado do imobilizado das escolas do 1º
ciclo e JI, que estão sob a sua tutela, a fim constar no arquivo do agrupamento. ----------------------Presidente do Conselho Geral
__________________________
(Carla Passinhas)

A Secretária
_____________________
(Maria do Céu Murilhas)
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