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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2010 

 
 
Ao décimo oitavo dia do mês de Março do ano de dois mil e dez, pelas dezassete 

horas e trinta minutos, nos termos do ponto 2, do artigo 7º do Regimento do Conselho 

Municipal de Educação, reuniu em sessão extraordinária o Conselho Municipal de 

Educação do Concelho de Castro Verde, na sala de sessões do edifício dos Paços do 

Concelho, com um ponto único na ordem de trabalhos: 

 

Ponto único: Oferta formativa para o ano lectivo 2010 / 2011  

 
ABERTURA: 
 
Achando-se presente o número legal de conselheiros para se realizar a sessão, cujo 

registo de presenças se encontra anexo a esta acta, a mesma foi declarada aberta 

pelo Senhor Presidente da Câmara, após a apresentação da justificação da ausência 

da conselheira Joaquina Faustino (representante da Creche/Jardim-de-Infância Lar 

Jacinto Faleiro) e da conselheira Maria Flor Guerreiro (representante da CERCICOA), 

procedendo de imediato à leitura da convocatória. 

 

PONTO ÚNICO: Oferta formativa para o ano lectivo 2010 / 2011 
 

Tendo por base as acções desenvolvidas pelo grupo de trabalho constituído no 

Conselho Municipal de Educação, no dia 24 de Fevereiro de 2010, em parceria com os 

Órgãos de Gestão da Escola Secundária e do Agrupamento de Escolas e com o 

Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Castro Verde foi formulado o Parecer 

do Conselho Municipal de Educação do Concelho de Castro Verde para a oferta 

formativa para o ano lectivo 2010 / 2011. 

 

Após a sua apreciação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, tendo sido deliberado 

enviá-lo à Direcção Regional de Educação do Alentejo. 

 

O parecer em causa encontra-se anexo à presente acta dando-se, por isso como aqui 

integralmente transcrito. 
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ENCERRAMENTO 
 
Não havendo mais nada a tratar, deu o Senhor Presidente por encerrada a reunião às 

18h20, da qual se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada foi assinada 

pelos presentes. 
 


