CONSELHO GERAL
(2013 / 2014)
MINUTA DA ATA NÚMERO TRÊS (3)
--------Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e trinta minutos,
reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência da Drª Maria Luísa
Andrade, com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Aprovação do relatório de contas de gerência;--------------------------------------------------------------------Ponto dois: Aprovação do Projeto Educativo;------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Aprovação da Rede de Oferta Educativa – Cursos Profissionais;---------------------------------------------Ponto quatro: Aprovação do protocolo – Famalicão Empreende.-----------------------------------------------------------Estiveram ausentes os seguintes conselheiros: João Miguel Lopes, representante dos alunos; Isabel
Maria Pimenta e Maria Mercedes Cardoso, representantes dos encarregados de educação; José Maria
Cardoso, representante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão e
João Malheiro Carvalho, representante do Círculo de Cultura Famalicense.-------------------------------------A reunião teve início com a leitura e aprovação da ata número dois.------------------------------------------------------Antes da ordem de trabalhos a Drª Maria Luísa Andrade informou que o ponto quatro da ordem de
trabalhos seria retirado, uma vez que na última reunião já foi aprovado o referido protocolo. Informou
também que enviará a todos os conselheiros um documento com uma tomada de posição sobre a es cola
pública, de modo a que seja analisado e assinado pelos interessados.------------------------------------------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos o diretor do agrupamento, Dr António Pinto, procedeu à
apresentação do relatório da conta de gerência de dois mil e treze. Após a exaustiva explicação e
esclarecimentos solicitados por alguns conselheiros, procedeu-se à votação do relatório, tendo este sido
aprovado por unanimidade dos presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Dr António Pinto apresentou o Projeto
Educativo do Agrupamento de Escolas D. Sancho I. Após análise criteriosa do documento e de alguns
esclarecimentos feitos a pedido de alguns conselheiros, o Projeto Educativo foi aprovado por unanimidade
dos presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a proposta de
oferta formativa para o ano letivo dois mil e catorze / dois mil e quinze.---------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente minuta da
ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.----------------------------------------------------A Presidente
Maria Luísa Andrade
_________________________________

O Secretário
Victor Manuel Bem
_______________________________
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