Minuta da reunião do Conselho Geral do dia 13 de março de 2013

Ordem de trabalhos:
Ponto 1:
A ata da reunião anterior foi lida pelo prof. Aníbal, sendo esta aprovada por todos os presentes, à exceção,
do representante dos Encarregados de Educação Alexandre Trigo; prof. Florinda e pela representante dos
alunos, Sara Teixeira, que se abstiveram, devido à sua ausência na reunião anterior.
Ponto 2:
-Encontrando-se dentro do prazo de recondução e manifestando o Diretor do Agrupamento vontade para
continuar a exercer o cargo, procedeu-se à votação.
-A votação realizou-se por meio de voto secreto, sugerido pelo Presidente do Conselho Geral, tendo-se
ausentado da sala de reunião o Diretor do Agrupamento.
-Da votação resultaram doze votos a favor da recondução do Diretor do Agrupamento e um voto a favor da
realização de novas eleições, não se obtendo nenhuma abstenção.
Ponto 3:
- O Presidente do Conselho Geral deu as seguintes informações acerca dos temas pendentes da reunião
anterior:
-Concretizou-se um encontro entre a coordenadora do PES e o Presidente do Conselho Geral, a fim de
esclarecer algumas questões referentes ao modo como a educação sexual é implementada no Agrupamento
-Neste encontro, a coordenadora do PES lembrou ao Presidente do Conselho Geral as atividades que se
desenvolvem no Agrupamento sobre este tema, nomeadamente a abertura anual de inscrições para formação
de professores nesta área. Nestas formações é fornecido material, para utilizarem nas suas aulas, caso achem
proveitoso.
-Foi-lhe ainda indicado que a equipa PES recolhe posteriormente informações acerca das actividades
realizadas no Agrupamento sobre esta temática, trabalhando-os nas suas reuniões. A coordenadora advertiu
também que o número de professores frequentadores destas formações tem vindo a diminuir.
-Relativamente ao tema do transporte dos alunos, este continuou suspenso, pois a Representante da
Autarquia não se encontrava presente.
-A ata da presente reunião foi ainda a votação, sendo aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, deu-se a reunião por terminada às 20:00h.

A secretária:
______________

