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Síntese dos assuntos tratados na reunião ordinária do Conselho Geral realizada no dia 11 de julho de 

2019: 

 

 

1. A reunião teve início às 18h000min do dia 11 de julho de 2019; 

2. Foi lida e aprovada a ata da reunião realizada no dia 11 de abril de 2019; 

3. Tomou posse o membro representante dos Pais e Encarregados de Educação, Sr.ª D. Cecília Maria 

Paiva Cirne; 

4. Depois da análise e troca de opiniões, foi aprovado o relatório de contas de gerência referente ao ano 

2018; 

5. Após análise e auscultação das opiniões de vários Conselheiros, foi aprovado o Projeto Educativo; 

6. A Dr.ª Iolanda Duarte manifestou disponibilidade para dar formação, no âmbito do Centro de 

Formação CFIEMO, desde que a mesma seja solicitada; 

7. Após apreciação, o relatório final de execução do plano Anual de Atividades foi aprovado; 

8. O Sr. Manuel Leite manifestou a disponibilidade dos Bombeiros Voluntários da Murtosa em 

colaborar com o Agrupamento de Escolas de Murtosa no âmbito das suas competências; 

9. A Sr.ª D. Marina Isabel Paiva referiu que o Instituto Clínico do Vouga está disponível para fazer um 

trabalho conjunto com o Agrupamento na área da Psicologia; 

10. O Sr. António Augusto Almeida manifestou a disponibilidade do Porto de Leixões em acolher visitas 

de grupos de alunos, de qualquer faixa etária, sendo disponibilizadas várias atividades gratuitamente; 

11. Foi distribuído pelo Presidente do Conselho Geral por todos os Conselheiros um excerto do Plano 

Organizacional do Agrupamento relativamente ao assunto em análise. Procedeu-se à auscultação 

sobre os critérios de organização de horários; 

12. Após enquadramento relativo ao Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo 

realizada pelo Sr. Diretor, este apresentou a proposta da Cooperativa Múltipla Escolha a qual foi 

aprovada; 

13. Foi aprovado pelo Conselho Geral a atribuição de 6 horas do crédito global ao Prof. Germano Ferreira 

Assessoria à Direção Executiva a fim de desenvolver apoio técnico. 

14. A reunião do Conselho Geral terminou pelas 20h50min. 

 

Murtosa, 12 de novembro de 2019 

 

O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Murtosa 

 

Vítor Duarte Rodrigues de Freitas 


