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Súmula de Ata de Conselho Geral de dia 18 de maio de 2017 (19ª reunião) 

 

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 na reunião 

anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois - Assuntos da ordem do dia; -------------------------------------------------------------- 

Ponto dois um - Informações. -------------------------------------------------------------------------- 

Não estiveram presentes na reunião a representante dos assistentes operacionais, Maria 

Inês Ribeiro; a representantes da Câmara Municipal do Barreiro, Regina Janeiro, o 

representante da União de Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e Verderena, Carlos 

Moreira, a representante do pessoal docente do terceiro ciclo, Cecília Mira e a 

representante da associação de pais, Cátia Gomes, tendo os mesmos apresentado 

justificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois dois – Eleição da Diretora do Agrupamento de Escolas do Barreiro para o 

quadriénio. 2017/2021 ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os conselheiros reuniram com vista à eleição da Diretora do Agrupamento de Escolas do 

Barreiro para o quadriénio 2017/2021 tendo-se procedido à votação por sufrágio direto e 

secreto. Em resultado da votação obtiveram os seguintes resultados: onze votos a favor, 

zero votos contra, e zero votos em branco. Dado que todos os presentes votaram 

favoravelmente, e sendo que os mesmos formam a maioria dos conselheiros que compõe 

este Conselho Geral, verificou-se que Felicidade Maria Fragoso Alves foi eleita Diretora do 

Agrupamento de Escola do Barreiro para o quadriénio 2017/2021. ------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi redigida esta ata, que depois de lida e aprovada, foi 

assinada pela Presidente do Conselho Geral, Carla Maria Passinhas Santos e pela 

conselheira-secretária, Cecília Brandão Correia Ferreira. A ata será enviada à Senhora 

Diretora Geral de Administração Escolar e à Senhora Diretora do Agrupamento. -------------- 

 

 

Presidente do Conselho Geral     A Secretária 

__________________________     _____________________ 

      (Carla Passinhas)                      (Cecília Ferreira) 

mailto:eb23mfurtado@aebarreiro.pt

