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RET]NIÃO DO CONSELHO GERAL

MINUTA DA ATA XÚWNO SESSENTA E NOVE

-----Aos vinte e sete dias do mês

de

julho do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, reuniu o

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mogadouro, na modalidade de reunião à distância
assíncrona, por força dos condicionalismos causados pela pandemia

Covid-I9, sob a presidência

do presidente deste Conselho, Carlos Sales Femandes, com a seguinte ordem de trabalhos: --------Ponto

I

- Assuntos Antes da Ordem do Dia:

Ponto 1.1 - Deliberaçáo sobre aatadareunião anterior;
Ponto 1.2 - Informações.
Ponto 2 - Assuntos da Ordem do Dia:
Ponto 2.1 - Deliberação sobre o Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades;-------Ponto 2.2 -Deliberação sobre o plano das Atividades de Enriquecimento Curricular

(AEC);--"---

Ponto 2.3 - Pronunciação sobre os critérios de organização de horários;
Ponto 2.4 - Pronunciação sobre os critérios de constituição de turmas;
Ponto 3 - Outros Assuntos.
Da reunião resultaram as seguintes deliberações: --------

----Foi

aprovada, por unanimidade dos membros presentes na reunião anterior, a respetiva

ata;---

---Foi aprovado por unanimidade o pedido de cessação de mandato efetuado pela representante
dos pais e encarregados de educação Carla Maria Rodrigues Varanda Neves, por
incompatibilidade com o novo caÍgo de adjunta do Diretor;

----Foi

aprovado, por unanimidade,

o

Relatório Final de Execução do Plano Anual

de

Atividades;

----Foi aprovado, por unanimidade,

---Foi

o plano das Atividades de Enriquecimento Curricular

(AEC);

emitido parecer favorável, por unanimidade, sobre os critérios de organização de honários;

----Foi emitido

parecer favorável, por unanimidade, sobre os critérios de constituição de turmas;--

---Todas as deliberações têm efeito imediato após aprovação da ata em minuta, que depois
lidq foi aprovada pela maioria dos membros presentes e assinada nos termos da Lei.
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