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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 25 de novembro de 2016 (15ª 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 unanimidade. ------------------------------------------------Ponto dois - Assuntos da ordem do dia; --------------------------------------------------------------------Ponto dois um - Informações. -----------------------------------------------------------------------------------Deu-se cumprimento à seguinte ordem de trabalho: ---------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------------Não estive presente na reunião a Senhora Vereadora Regina Janeiro, com justificação, sendo
representada por Isabel Soares. Não tomaram posse o representante dos cursos de educação e
formação de adultos e o representante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do
Barreiro. A presidente do conselho geral e a senhora diretora deram algumas informações. ------Ponto dois dois - Aprovação do plano anual de atividades referente ao ano 2016/17; ----------Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto dois três - Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; ----------Foi definido como linha prioritária as obras de conservação e restauro e comparticipação nas
visitas de estudo a alunos carenciados. ----------------------------------------------------------------------Ponto dois quatro - Apreciação e aprovação do relatório de avaliação interna do
agrupamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto dois cinco - Parecer sobre o plano de formação do agrupamento; --------------------------Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto três - Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------O conselho geral irá manifestar-se nas entidades competentes sobre a ausência de lanches
suplementares a alunos com dificuldades económicas. ---------------------------------------------------A associação de pais manifestou a sua preocupação face a algumas situações que considera que

colocam em causa a segurança dos alunos, nomeadamente o espaço exterior da escola e a falta
de carreiras junto à mesma. Sobre esta questão irão comunicar às entidades competentes estas
situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente do conselho geral congratulou a simplificação dos documentos elaborada pelas
coordenadoras dos diretores de turma, sugerindo que esta fosse alargada a outros documentos. –

Presidente do Conselho Geral
__________________________
(Carla Passinhas)

A Secretária
_____________________
(Cecília Ferreira)
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