
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES 

CONSELHO GERAL 

       2017 / 2018 

      Minuta de ata - Reunião n.º 1 

 
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares:  

Faz público, em conformidade com o art.º 13, do Dec.Lei 137/2012, de 2 de junho, que o 

Conselho Geral em reunião realizada a 24 de outubro de 2017, cuja ata será aprovada na 

próxima reunião, tomou as seguintes deliberações:  

Ponto n.º: 1 – Informações  

 Agradecimento à C. M. Seixal, na pessoa do sr. Vereador José Gomes, que diligenciou 

levando à concretização do asfaltar do espaço junto aos balneários da escola sede– 

prestada informação, 

 A convite da direcção o Presidente do Conselho Geral esteve presente na entrega aos 

alunos dos prémios de mérito (2016/2017) – prestada informação, 

 APEE E.B. Monte Sião em 20out2017 elegeu os seus órgãos sociais – prestada 

informação, 

 Centro Comunitário Várias Culturas uma Só Vida (parceiro deste órgão) prestou 

informação sobre o projecto “Dress a girl around the world”, 

 Independente F. C. Torrense (parceiro deste órgão) informou sobre as ações de Judo nas 

escolas deste agrupamento. 

Ponto n.º 2 – Regimento do Conselho Geral 

 Aprovado por unanimidade 

Ponto n.º 6 – Outros Assuntos 

 Na próxima reunião será ponderada a entidade local para substituir a Associação Kapaz 

neste órgão. 

 Aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo Conselho Pedagógico (22set2017) 

de alteração ao Regulamento Interno do Agrupamento do ponto 5, artigo 95.º. 

 Empresa prestadora do serviço de refeições nas escolas do 1.º ciclo do agrupamento – 

reclamações das Associações de Pais e Encarregados de Educação e esclarecimentos 

apresentados pela técnica da Câmara Municipal do Seixal. 

 

Nota: Os presentes concordaram com a proposta do Presidente em se fazer uma alteração à 

ordem de trabalhos na sequencialização dos pontos a serem debatidos. Devido ao 



 

O Presidente, 

 

_____ António José Costa _____ 

 

A Secretária, 

 

_____ Eulália Reis_____ 

 

adiantado da hora, e fazendo-se cumprir o que está regimentado, acordou-se no 

agendamento de nova reunião (n.º2) para o dia 02nov2017 (18.30 horas) de modo a serem 

trabalhados os pontos em falta: 4 – AEC atividades de enriquecimento curricular; 5 – 

Eleições (representantes do pessoal não docente); 6 – Relatório de Autoavaliação 

2016/2017. 


