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O Presidente, 

_____ António José Costa _____ 

A Secretária, 

_____ Sónia Costa_____ 

 

 
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 23 de janeiro de 2018, cuja ata será aprovada na 

próxima reunião, tomou as seguintes deliberações:  

Ponto n.º: 1 – Informações  

 O representante dos docentes: António José Costa e na qualidade de presidente do 

Conselho Geral do agrupamento no último quadriénio, procedeu a uma contextualização 

quantos aos procedimentos tomados internamente para a eleição dos representantes do 

pessoal docente e não docente. 

 Breve apresentação dos conselheiros presentes na reunião. 

Ponto n.º 2 – Eleição da Presidência e Vice-presidência 

 Eleito presidente o representante do pessoal docente António José Costa. 

 Eleita vice-presidente a representante do pessoal docente Sónia Costa. 

Ponto n.º 3 – Análise da proposta de orçamento 

 Devido a um problema de roturas da canalização da água na escola sede, desde longa data 

e sem resolução técnica, os custos de faturação e arranjos estão a penalizar os alunos no 

sentido em que toda a verba está a ser gasta neste encargo não deixando margem para o 

desenvolvimento de algumas atividades pedagógicas. 

 A Sra. Vereadora Manuela Calado inteirou-se da situação, disse que iria diligenciar de modo 

a serem minimizados os encargos da facturação. Propôs que este assunto fosse dado a 

conhecer ao Sr. Ministro da Educação. 

 O Presidente do Conselho Geral foi mandatado a proceder em conformidade. 

Ponto n.º 4 – Outros assuntos 

 Recondução do cargo de Diretora do Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares – 

metodologia a ser seguida. 

 Convite à Sociedade Filarmónica União Arrentelense para integrar o Conselho Geral, 

enquanto um dos representantes das entidades locais. 


