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Ordem de trabalhos: 

 

 

 

Foi dada posse aos professores Francisco Clemente e Norberto Magalhães. 

 

1. Aprovar a ata da 4.ª reunião, realizada em 23 de julho de 2021. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Eleger do vice-presidente do Conselho Geral. 

Foi eleita, por unanimidade, a educadora Clementina Borges. 

 

3. Aprovar o PAA do agrupamento para o ano letivo de 2021/2022, de acordo    

com a alínea d) do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

O Plano Anual de Atividades do agrupamento para o ano letivo de 2021/2022 foi 

aprovado por unanimidade. 

4. Definir as linhas orientadoras do orçamento para o ano de 2021, de acordo 

com a alínea h) do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

Foram definidas, por unanimidade, as linhas orientadoras do orçamento para o ano de 

2021. 

5. Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das 

atividades no domínio da ação social escolar, de acordo com a alínea i) do 

artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

Foram definidas, por unanimidade, as linhas orientadoras do planeamento e execução, 

pelo diretor, das atividades no domínio da ação social escolar. 

6. Apreciar o relatório trimestral do diretor. 

Foi unanimemente favorável a apreciação feita ao relatório trimestral do diretor. 
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7. Aprovar a carta de missão do diretor para o quadriénio 2021/2025, de 

acordo com o número 6 do artigo 6.º da Portaria n.º 266/2012, de 30 de 

agosto.  

Foi aprovada, por unanimidade, a carta de missão do diretor. 

8. Outros assuntos. 

A educadora Clementina solicitou a participação de todos numa feira que está a 

ser preparada para o dia 28. O dinheiro reverterá para famílias necessitadas já 

assinaladas. 

 

 

 

  

Murça,18 de novembro de 2021 

A presidente do Conselho Geral 

                                                                     Ana Maria de Carvalho Simões Ma 


