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CONSELHO
GERAL
MINUTA Nº 2019.03.13
Assuntos tratados e/ou deliberações:
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezanove, reuniu pelas dezoito horas e quarenta e
cinco minutos, na escola EB1 de Travanca, o Conselho Geral.
Ponto um: Visita às instalações da escola EB1 Travanca e apresentação da escola pela
responsável de estabelecimento.
Foi feita uma breve visita às instalações da escola JI/EB1 de Palmaz e a coordenadora de
estabelecimento Paula Ramos, acompanhada pelo corpo não docente, apresentou a escola quanto
a: breve resenha história, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e potencialidades.
Ponto dois: Aprovação da ata da reunião de 02 de outubro de 2018.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Ponto três: Informações.
O Presidente do Conselho Geral informou que as candidaturas ao Concurso de Ideias do Prémio
Fundação Ilídio Pinho, passaram à 2ª fase: uma no 2º escalão (1º Ciclo do Ensino Básico) e outra
no 4º escalão (3ºCiclo do Ensino Básico). O projeto do 1º ciclo, “Grão a grão se formam e protegem
as dunas”, é coordenado pela professora Sónia Pereira da Escola Básica do Brejo. O projeto do 4º
Escalão, “SCREE - Sinergias Circulares: Recuperação de um Espaço Escolar”, é coordenado pelo
professor Carlos Afonso. Foi atribuído um apoio monetário para o desenvolvimento do projeto: 300
euros para o 2º escalão e 500 euros para o 4º escalão.
A Presidente da CAP, também informou que a EB1 do Brejo venceu dois prémios nos desafios
“Pára, Escuta! Vê!” e “”Quem é Quem” promovidos pela “Escola Mágica” e que venceu o concurso
“Sem limites…” promovido pela Câmara Municipal no âmbito da educação inclusiva.
Os elementos do conselho geral parabenizaram os participantes e os professores dinamizadores
das iniciativas.
Ponto quatro: Ratificação Regulamento Eleitoral para efeitos do previsto no Despacho nº
436-A/2017.
O Regulamento eleitoral foi ratificado por unanimidade.
Ponto cinco: Aprovação do relatório de contas de gerência.
O relatório foi apreciado e aprovado por unanimidade.
Ponto seis: Deliberação de abertura de procedimento concursal para preenchimento do
cargo de diretor do AE Loureiro. Aprovação do Aviso de abertura.
Os presentes deliberaram por unanimidade a abertura do procedimento concursal e, após tomada
de conhecimento dos métodos de avaliação propostos pela comissão especialmente designada,
aprovaram o aviso de abertura a ser publicado em Diário da República.
Secretária da reunião
Celina Maria Simões Dias da Costa

Presidente do Conselho Geral
Felisberto Augusto Moura Neves
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