Agrupamento de Escolas de
ARCOZELO (346214)
Vilar, Arcozelo – 4990.262 PONTE DE LIMA

Anos Letivos: 2013/2017

CONSELHO GERAL
SÍNTESE

REUNIÃO

TIPO

DIA

HORA

ASSUNTOS TRATADOS

Eleição do Presidente do Conselho Geral:
Professor Carlos Cunha por maioria.
Nº 1

Ext.

28.06.13

17.00

Cooptação de um representante da Comunidade Local:
ACRA - Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo.
Informações:

O Presidente do Conselho Geral informou que, tal como ficara aprovado na reunião
anterior quanto à entidade a convidar para fazer parte do órgão a que preside,
endereçara o convite à ACRA (Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo), tendo o
mesmo sido acolhido. A este propósito, Susana Luciano, tendo sido nomeada para
desempenhar a função pelo presidente do organismo mencionado, engenheiro João
Barreto, agradeceu o convite. E o Diretor do Agrupamento, depois de saudar e dar as
boas vindas ao novo elemento, salientou ainda que endossara à associação um
pedido de colaboração no curso profissional Artes e Espetáculo, mas que, em função
do número insuficiente de inscrições, o mesmo não iria avançar.
Análise e aprovação do Regimento Interno:
Aprovado por unanimidade.
Balanço do ano letivo 2012-2013:
Apreciação do Relatório Final com aprovação por unanimidade.
Lançamento do ano letivo 2013-2014:

Nº 2

Ord.

19.07.13

16.00

Foi aprovado por unanimidade o Plano Curricular e a organização do serviço letivo
apresentados.
Outros Assuntos:
A representante do pessoal não docente, Fátima Nóbrega, levantou três questões:
processo eleitoral para o Conselho Geral; preocupações ecológicas; despesas dos
acidentes em serviço de alguns assistentes operacionais; e, marcação de férias dos
assistentes técnicos. A representante dos Pais e Encarregados de Educação, Luísa
Pereira, questionou o Diretor sobre a possibilidade da formação de uma turma de 5º
ano no Centro Educativo das Lagoas. A representante da Comunidade Local, Susana
Luciano, reiterou que, a título pessoal, terá todo o gosto em colaborar com a escola.
A docente Fernanda Cunha, manifestou profundas preocupações com as alterações
esperadas no ensino, sobretudo ao nível do primeiro ciclo e dos reflexos que teriam
na vida profissional e pessoal de muitos dos docentes. Em seguida, abordou os
resultados da avaliação externa, alcançados pelos alunos do quarto ano. Finalmente,
pediu especial sensibilidade ao Diretor nas decisões a tomar relativamente ao
primeiro ciclo, no que à preparação do ano letivo seguinte diz respeito. O Diretor
começou por reconhecer o melindre e as implicações que as diretivas ministeriais
teriam na vida pessoal e profissional dos docentes do 1º CEB. Fez um apontamento
sobre os resultados da avaliação externa. Quanto à questão das férias dos Assistentes
Técnicos, não deixando de reconhecer o profissionalismo e disponibilidade dos
mesmos, defende o princípio da legalidade das decisões, por um lado, e do bom
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senso, em função da maior ou menor quantidade de serviço, na marcação do período
de férias a que todos têm direito, por outro. Finalmente no que à reciclagem diz
respeito, e para que não mais esquecimentos seus ou de outrem ocorressem,
solicitou que, quando não houvesse a devida recolha de papel pela respetiva brigada,
lhe fosse comunicada diretamente essa situação. O presidente do Conselho Geral
informou a participação no próximo conselho de um novo representante dos alunos
por transferência de escola do anterior.
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Informações:

O Presidente do Conselho Geral iniciou a sessão com a apresentação aos novos
membros de todos os elementos do conselho. Em seguida informou da homologação
do recurso ADD apresentado pelo docente José Carlos Ponte Pacheco. O Diretor do
Agrupamento, depois de saudar e dar as boas vindas aos novos elementos, a saber:
Dr. Paulo Sousa (Vereador da Educação do município) e André Lima (representante
dos alunos), fez uma breve abordagem ao formato em que o agrupamento iniciou o
novo ano letivo, nomeadamente o número de alunos e turmas por ciclo.
Lançamento do ano letivo 2013-2014:
Foi aprovado por unanimidade o Projeto de Educação Sexual e as assessorias técnico
pedagógicas propostas pelo Diretor. O docente José Manuel Puga foi indicado como
coordenador da equipa de avaliação interna. Finalmente foi emitido um parecer do
conselho, relativo aos horários do 1º CEB, no sentido do diretor e o conselho de
docentes entrarem num entendimento sobre uma reestruturação horária dos alunos,
dado que o formato que está em prática é no entender do conselho inapropriado
pedagogicamente, uma vez que existe componente curricular entre AEC’s, e
atividades extracurriculares como o inglês, música, expressões artísticas e físico
motora, não estarem concentradas nos últimos tempos da tarde com foi proposto no
Conselho Geral de Julho.
Análise e aprovação do Plano Anual de Atividades:
Aprovado por unanimidade.
Nº 3

Ord.

22.10.13

17.00

Outros Assuntos:
O representante dos alunos, André Lima, levantou duas questões: o pagamento dos
passes de transporte escolar para alunos do secundário com o ensino obrigatório até
aos 12 anos de escolaridade; solicitou também que fosse colocada uma passadeira
para peões no exterior do espaço da escola sede. A representante dos Pais e
Encarregados de Educação, Isabel Vilaverde, reforçou a ideia da necessidade para a
resolução da situação do 1º CEB para assim ir de encontro às solicitações dos Pais das
Lagoas que a tem consultado; já Fernanda Viana, considerou a questão dos acessos à
escola sede levantada pelo representante dos alunos muito relevante dado o risco
permanente ali existente; em seguida, Anabela Lima, informou o conselho da
situação difícil vivida no Centro Educativo de Refoios com dois alunos NEE, do préescolar, que está a ser acompanhado de perto pelo Diretor; finalmente, Luísa Pereira,
solicitou que os espelhos na estrada nacional fossem recolocados e apelou ao Diretor
que as eleições para a Associação de Estudantes se realizassem mais cedo no sentido
de salvaguardar o período de testes dos alunos. A representante da Comunidade
Local, Susana Luciano, informou que a Junta de Freguesia de Arcozelo terá todo o
gosto em colaborar com a escola na contratação de uma terapeuta da fala
atendendo ao número significativo de solicitações na comunidade. O Dr. Paulo Sousa
congratulou-se pela presença no conselho e alertou que o município estará sujeito a
cortes no valor de 8 milhões de euros o que limita a resposta a algumas solicitações.
Prosseguiu dando explicação sobre os apoios denominados de montanha para
transporte escolar; A Dra. Susana Baptista, apelou para a visita por parte dos alunos
ao Arquivo e Biblioteca Municipal, assegurando o município o transporte. A docente
Fernanda Cunha, manifestou profundas preocupações com estrutura de horário dos
alunos do 1ºCEB reforçando os condicionalismos pedagógicos nas aprendizagens dos
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mesmos. A docente Gabriela Amorim, solicitou ao município que fosse reposta a
internet nos Jardins de Infância de Brandara e Calheiros; O docente João Rodrigues
congratulou-se com a presença na reunião do Vereador da Educação do município. O
Diretor começou por agradecer a presença do vereador e aproveitando a
oportunidade solicitar-lhe o reforço da parceria com o município, nomeadamente,
com o apelo para obras fundamentais como a substituição das coberturas de
fibrocimento da escola que se encontram em elevado estado de degradação;
concretizando voltou a abordar a situação vivida no 1º CEB assegurando o seu
empenho na melhoria do contexto existente. O presidente do Conselho Geral
agradeceu a presença de todos realçando também a presença do Dr. Paulo Sousa e
reforçou junto do Diretor da importância do envio atempado dos documentos para
aprovação no conselho.

Arcozelo, 17 de Outubro de 2014.

O Presidente do Conselho Geral,

.
(Carlos Manuel Gomes da Cunha)

Agrupamento de Escolas de
ARCOZELO (346214)
Vilar, Arcozelo – 4990.262 PONTE DE LIMA

Anos Letivos: 2013/2017

CONSELHO GERAL
Informações:
O Presidente do Conselho Geral iniciou a sessão dando a palavra ao Diretor do
Agrupamento, que começou por abordar os testes intermédios. Informou também
que o agrupamento foi vítima de duas exposições anónimas (relativas à cedência de
instalações na campanha autárquica e aos horários das turmas do 1º CEB). Em
seguida divulgou a data da entrega das avaliações e comunicou que as mesmas
estarão disponíveis na página do agrupamento. Realizou-se no agrupamento uma
sessão de esclarecimento aberta a toda a comunidade educativa sobre o tema:
“Disciplina vs Indisciplina”. Finalmente foi entregue e apresentada a carta de missão
da direcção do agrupamento.
Definição das linhas orientadoras do orçamento para o ano civil de 2014 :
Após leitura e análise da proposta do Conselho Geral, as linhas orientadoras para o
ano civil de 2014 foram aprovadas por unanimidade.
Outros assuntos:
A representante do pessoal não docente, Fátima Nóbrega, lamentou que passasse
em claro o dia 04 de Outubro – Dia Mundial do Animal; manifestou também
preocupação com o elevado nível de transferências de alunos do agrupamento para
outras escolas.

Nº 4

Ord.

20.12.13

14.30

A representante dos pais, Jacinta Fabião, apelou para a mobilização dos pais no
sentido de fixar os alunos ao agrupamento. Em seguida, Luísa Pereira começou por
dar os parabéns pelas atividades de final de período. Demonstrou preocupação pelo
excesso de lotação nos autocarros no transporte de alunos. Concluindo pediu
esclarecimento sobre a mobilização da professora Olga, que se encontra a apoiar o
Centro Educativo das Lagoas, para o Centro Educativo de Arcozelo.
A representante da Comunidade Local, Susana Luciano, confirmou o apoio prestado
pela Junta de Freguesia de Arcozelo através de um monitor a alunos com NEE e um
para o setor artístico. Finalmente apontou que o dia 27 de Março é o dia do Teatro e
serão dinamizadas atividades para as quais manifestou total disponibilidade.
Em representação do Município, Dr.ª Susana Baptista, deu conhecimento da
possibilidade da utilização do pavilhão gimnodesportivo de Fontão por parte dos
alunos do CE das Lagoas. Por último deu a sua opinião sobre a existência de turmas
mistas.
A representante dos docentes, Fernanda Cunha, criticou a existência de exposições
anónimas pela cobardia que o ato em si encerra. Referiu também a necessidade
premente em professores de apoio que o CE de Arcozelo tem. O docente, Joaquim
Baptista, lamentou também as denúncias anónimas.
O Diretor, no uso da palavra reforçou a ideia que toda a comunidade educativa se
deve empenhar na promoção do agrupamento para assim fixarmos e aumentarmos o
número de alunos no agrupamento. Apresentou protocolos com a ESE e Junta de
Freguesia de Bertiandos. Divulgou o intercâmbio com o Agrupamento de Escolas de
Arcos de Valdevez no âmbito do Centro de Formação Desportiva de Canoagem.
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Relativamente às visitas de estudo, passaram a ser suportadas pelos alunos com a
devida sinalização de casos especiais e pertinência das visitas. Apresentou um
projeto sobre a continuidade das coberturas para o pavilhão gimnodesportivo da
escola sede. Informou o conselho da visita por parte do Vereador da Educação ao
agrupamento onde teve oportunidade para expor algumas das necessidades e
pretensões da escola. Finalmente solicitou ao conselho autorização para atualizações
de pormenor ao Projeto Educativo do Agrupamento.
O presidente do conselho deu por encerrada a reunião com votos de boas festas para
todos.
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Informações:

O Presidente do Conselho Geral iniciou a sessão dando a palavra ao Diretor do
agrupamento para transmitir as informações consideradas no momento relevantes, a
saber: As atividades aprovadas para o segundo período tinham decorrido como
programado; No mês de março do ano em curso fora realizada a eleição da
Associação de Pais de Arcozelo; O processo para a eleição dos representantes
docentes no Conselho Municipal de Educação estava a decorrer; O Município de
Ponte de Lima autorizara a cedência do Auditório Rio Lima para a apresentação de
uma peça de teatro, promovida pela Casa do Povo de Freixo, para apoiar a visita de
estudo dos alunos do nono ano. Contudo, por indisponibilidade de alguns artistas, a
atuação fora adiada para o dia dez de maio. Por razões de disponibilidade de espaço,
a atuação do grupo decorrerá nas instalações do refeitório da Escola; Um docente do
Agrupamento apresentara um requerimento para aderir ao Programa de Rescisões
por Mútuo Acordo da Função Pública. Analisada a sua situação de acordo com os prérequisitos da dita medida, o seu pedido seria indeferido por não os reunir.

Aprovação do relatório de conta de gerência:
Aprovado por unanimidade.
Outros Assuntos:
A representante do pessoal não docente, Fátima Nóbrega, questionou o município
sobre a discriminação a que os funcionários estavam sujeito, não compreendendo o
porquê de uns terem acesso ao “SAMAS” e às consultas de medicina do trabalho e
outros, não. Relembrou também o ainda não ressarcimento das despesas dos
acidentes em serviço de alguns assistentes operacionais, ocorridos há já alguns anos,
apesar das diligências feitas e da preocupação transmitida pelos representantes do
município em sessões anteriores do Conselho Geral.
A Representante do Município abordou as preocupações transmitidas, tendo referido
que as registara e que as faria chegar a quem de direito.
Fátima Nóbrega abordou em seguida alguns assuntos relativos ao funcionamento do
Agrupamento. Depois de referir-se à avaliação de desempenho, mais
especificamente à sua não publicitação, informou que tinha havido uma reunião com
os assistentes operacionais, presidida pelo Diretor, na qual fora relembrado entre
outras tarefas a de registar o não cumprimento de horário por parte dos docentes.
Considerou que teria sido mais pertinente fazer-se tal reunião também com os
docentes, pois dessa forma evitar-se-iam algumas situações menos agradáveis. Sobre
as permutas dos professores, transmitiu a informação de que essas situações não
eram do conhecimento dos assistentes operacionais. Fez referência em seguida à
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Educação Especial, considerando que os alunos abrangidos por essa medida
passavam muito do tempo letivo junto dos assistentes operacionais quando,
conforme horário, deveriam estar no local definido, acompanhados pelos professores
destacados para o efeito. Tais alunos, opinou, deviam usufruir de um ensino de
qualidade, sendo essa a função dos professores, os quais com a formação que têm
deveriam ser capazes de os motivar e de os acompanhar em todo o tempo de aula.
Luísa Pereira começou por dar os parabéns ao Diretor, sem esquecer os que com ele
cooperam, pela gestão dos dinheiros públicos. Chamou depois a atenção para o
funcionamento das AEC, considerando que há quem trabalhe bem e quem não o faça
ou faça pouco. Deu como exemplo, pelo bom trabalho desenvolvido, a docente de
música, Maria da Luz, do Centro Educativo das Lagoas.
Susana Luciano informou que a candidatura enviada para prestar apoio aos alunos
sinalizados tinha sido aprovada, pelo que a psicomotricista a disponibilizar pelo
Instituto do Emprego, decorridos todos os procedimentos, iria prestar o seu serviço a

Nº 5

Ord.

17.00
29.04.14

quem dele necessitasse.
A docente Ana Cristina Pereira abordou algumas questões levantadas por Fátima
Nóbrega, não deixando de referir que quanto ao controlo solicitado aos assistentes
operacionais não a preocupava, pois os direitos e deveres específicos de uns e de
outros assim o determinava e que os horários dos alunos com necessidades
educativas especiais estavam constantemente a ser alterados em função das
dificuldades de socialização, de realização de tarefas e de outras.
João Rodrigues, depois de felicitar o Diretor pela transparência da sua gestão, disse
sentir-se magoado enquanto professor, pelo conjunto de situações levantadas por
Fátima Nóbrega, transparecer a ideia de que os docentes não cumprem com as suas
obrigações e de que não querem ser controlados pelos assistentes operacionais.
Realçando a natureza diferente das duas funções, e por isso com direitos e deveres
específicos também diferentes, reiterou que as hipotéticas situações de abuso
deveriam ser objeto de reclamação junto do Diretor, fossem elas da autoria dos
docentes fossem do pessoal não docente, e que deveria haver algum cuidado para se
partir de casos concretos e não se generalizar.
O Diretor começou por fazer referência ao lema do Projeto Educativo - Educar,
formar e inovar. Fora, depois da última sessão do Conselho Geral, analisado pelas
diversas estruturas e, por fim, aprovado no Conselho Pedagógico. Solicitou, por isso,
no momento a sua análise, tendo merecido a sua ratificação por unanimidade.
Informou em seguida o órgão sobre as alterações ao PAA. As alterações foram
aprovadas por unanimidade.
Abordou a intervenção a que o Agrupamento estaria sujeito por parte da IGEC –
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Inspeção Geral da Educação e Ciência. Deu a conhecer a data - vinte e seis a vinte e
nove de maio-, os momentos em que o painel relativo ao Conselho Geral e o painel
com os representantes da Autarquia eleitos e/ou Técnicos com funções na educação
decorreriam - dia vinte e seis de maio, das onze às doze horas e trinta minutos; dia
vinte e oito de maio, das quinze e trinta às dezasseis horas, respetivamente. Solicitou
por isso a presença dos membros do Conselho Geral no dito painel, tendo os
docentes autorização tácita para tal, devendo estes planificar com outros professores
a melhor articulação possível das atividades letivas. Distribuiu depois um convite
individual aos presentes para assistirem à sessão de apresentação da Avaliação
Externa do Agrupamento de Escolas de Arcozelo, a realizar no dia vinte e seis de
maio, pelas nove horas, no auditório da EBS de Arcozelo.
Em seguida, respondeu às questões levantadas por Fátima Nóbrega, tendo salientado
que todos os contributos eram válidos, mas que determinados assuntos poderiam ser
resolvidos em tempo útil se deles tivesse conhecimento. Por fim, não deixou de
agradecer o reconhecimento pela sua gestão e salientou que cada um poderia fazer
muito pelo Agrupamento.
O Presidente do Conselho Geral, por último, deu também os parabéns pelo rigor e
transparência da gestão, como tem sido apanágio nos anteriores mandatos. E sobre
as situações colocadas por Fátima Nóbrega, começou por dizer que como membro
do Conselho Geral representava o pessoal não docente e que no órgão as suas
opiniões tinham a mesma validade que a dos restantes elementos, pelo que poderia
dar o seu contributo e colocar os temas que achasse pertinentes. Não deixou de
lembrar, no entanto, que deveria filtrar a informação e não sustentar informações
em fontes pouco sólidas ou fazer suposições não sustentadas em exemplos bem
concretos. E não deixou de manifestar a sua incompreensão pelo facto de, em função
do número de situações apresentadas, ser evidente um ataque a um dos agentes do
processo ensino-aprendizagem e da comunidade educativa, os professores.
Posto isto, o Presidente do Conselho Geral deu por encerrada a reunião.
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Informações:
O Presidente do Conselho Geral iniciou a sessão com a apresentação da nova
representante do pessoal não docente, Cristina Oliveira. Em seguida deu a palavra ao
Diretor do Agrupamento, que abordou a realização na escola sede do agrupamento
da PACC.
Análise e aprovação de documentos: relatório da avaliação externa; plano
curricular de agrupamento 2014/15; relatório do plano anual de atividades
2013/14; organização do serviço letivo 2014/15:
Foi apresentado o relatório da avaliação externa ao agrupamento do qual resultaram
uma excelente avaliação com três menções de muito bom; relativamente ao plano
curricular de agrupamento, relatório do PAA e organização do serviço letivo para o
próximo ano, após análise e discussão foram feitas recomendações ao diretor e em
seguida os documentos foram aprovados por unanimidade.
Balanço do ano letivo 2013/14
O diretor caracterizou o ano letivo de muito trabalhoso mas muito positivo, com
bons resultados nas classificações dos alunos, redução do abandono e insucesso
escolar.
Lançamento do ano letivo 2014/15
Nº 6

Ord.

22.07.14

16.00

Está previsto o início das atividades letivas no dia 12 de setembro. O número de
turmas pode diminuir em uma ou duas no agrupamento.
Outros assuntos:
A representante dos pais, Fernanda Viana, apelou ao diretor que os horários do 11º e
12º ano fossem compatíveis para permitir aos alunos assistirem às aulas de algumas
disciplinas à qual farão melhoria; em seguida voltou a lembrar o risco permanente a
que estão sujeitos os alunos na hora de saída pelo aglomerado de trânsito em frente
à escola sede, sugerindo uma intervenção urgente no reordenamento do tráfego. Em
seguida, Luísa Pereira começou por dar os parabéns ao diretor pelo resultado da
avaliação externa. Relativamente às aec´s pediu ao diretor que houvesse algum
cuidado na atribuição a docentes com vocação e sensibilidade para lidar com alunos
do 1º CEB. Em seguida solicitou que se esclarecesse a atribuição pela média do
mérito escolar dado que o RI não é claro. Concluindo sugeriu que se melhorasse a
imagem do Centro Educativo das Lagoas com alguma cor ou pintura dado que parece
uma obra inacabada.
A representante dos docentes, Gabriela Amorim, solicitou mais uma vez a ligação à
internet dos jardins de Brandara, Calheiros, Cepões e Vilar. Apresentou uma proposta
de departamento para uma visita por parte dos meninos dos jardins ao património
de Ponte de Lima, em Março por altura das comemorações do dia da vila. De
imediato a representante do município, Dr.ª Susana Baptista, informou que a
qualquer momento basta solicitar ao município que estas visitas serão
proporcionadas. Fernanda Cunha, começou por caracterizar o ano letivo que agora
termina como um ano muito difícil para o 1ºCEB. Referiu também que as
expectativas para o próximo ano são melhores mas mantém alguma reserva.
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Finalmente reconheceu que houve nesta fase um maior diálogo entre a direção e o
1º CEB.
O Diretor, no uso da palavra respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas.
Assim garantiu que dentro do possível tudo será feito para ir de encontro às
expectativas dos alunos, não só no que respeita à conjugação de horários como à
oferta de apoios nomeadamente no 12º ano; relativamente ao reordenamento do
trânsito em frente à escola sede à a garantia da presença do vereador do pelouro
para alterar a situação; atendendo à ideia apresentada em conselho municipal de
educação pelo Dr. Paulo Sousa, para a implementação de uma plataforma
informática, a situação da internet nas escolas será resolvida; finalmente e após
agradecer o empenho de todos reconheceu que este foi um ano difícil para o 1ºCEB.
O presidente do conselho deu por encerrada a reunião com votos de continuação de
bom trabalho e boas férias para todos.

Arcozelo, 17 de Outubro de 2014.

O Presidente do Conselho Geral,

.
(Carlos Manuel Gomes da Cunha)

Agrupamento de Escolas de
ARCOZELO (346214)
Vilar, Arcozelo – 4990.262 PONTE DE LIMA

Anos Letivos: 2013/2017

CONSELHO GERAL
Informações:
O Presidente do Conselho Geral iniciou a sessão e em seguida deu a palavra ao
Diretor do Agrupamento, que informou que só falta a colocação de 1 professor no
agrupamento; 3 professores foram substituídos por doença; não foi possível a turma
de 5º ano no Centro Educativo das Lagoas sob o argumento de que a tipologia da
escola não se enquadra a alunos deste nível de ensino.
Lançamento do ano letivo 2014/15
Arrancou com normalidade com as mesmas 60 turmas (-2 no 3ºCEB e +2 no
Secundário), com cerca de 1240 alunos (-40 que o ano anterior) e com abertura de
concurso para 9 professores para as AEC’s.
Análise e aprovação do plano anual de atividades (PAA).
Foi apresentado o PAA e após análise e discussão foram feitas recomendações ao
diretor e em seguida o documento foi aprovado por unanimidade.
Outros assuntos:

Nº 7

Ord.

15.10.14

17.00

A representante dos pais, Luísa Pereira lembrou o risco permanente a que estão
sujeitos os alunos na hora de saída pelo aglomerado de trânsito em frente à escola
sede, sugerindo uma intervenção urgente no reordenamento do tráfego. A
representante dos docentes, Gabriela Amorim, solicitou mais uma vez a ligação à
internet dos jardins de Brandara, Calheiros, Cepões e Vilar. Fernanda Cunha, colocou
uma questão à representante do município sobre as coberturas do CE Arcozelo. Em
seguida e na sequência de uma reformulação dos equipamentos informáticos do
centro educativo solicitou que se criasse uma sala de informática com os
computadores que existem atualmente.
O Diretor solicitou ao conselho a atribuição de assessorias técnico pedagógicas, ao
professor Gaspar Rocha, que foram aprovadas por unanimidade. Em seguida solicitou
a migração dos sumários para suporte digital (para cargos e para o grupo de
Educação Física) o qual foi aprovado também por unanimidade. Informou também da
pretensão da direção em criar um regulamento de controlo interno para num futuro
próximo ser analisado, discutido e aprovado neste órgão.
O presidente do conselho deu por encerrada a reunião com votos de continuação de
bom trabalho para todos.

Arcozelo, 17 de Outubro de 2014.

O Presidente do Conselho Geral,

.
(Carlos Manuel Gomes da Cunha)

