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Conselho Geral

Minuta da Ata da sessao quarenta e seis

Aos vinte e cinco dias do rnes de julho, pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, na escola

sede do Agrupamento, reuniram-se os membros do Conselho Geral, sob a presldencla da

professora Sara Barbosa com seguinte ordern de trabalhos: -----------------------------------------------

Ponto urn: Leitura, apreciacao e aprovacao da ata da ultima reunlao do Conselho Geral, foi

aprovada por unanimidade, exceto pelos conselheiros: Orlando Pimentel; Diana Diogo; Joel

Costa; Helena Pereira, Hugo Lopes e Jose Alonso. --------------------------------------------------------------

Ponto dois: Apreciacao e Aprovacao do Relat6rio de Contas 2018. 0 Diretor apresentou 0

relat6rio de Contas de Gerencia do ana 2018. 0 documento foi aprovado por unanimidade. --------

Ponto trss: Apresentacao pelo diretor do relat6rio final P.AA 2018/2019. 0 Diretor apresentou 0

relat6rio final do plano anual de atividades do ano letivo dois mil e dezoito e dois mil e dezanove.

o documento foi aprovado com parecer favoravel, -------------------------------------------------------------
Ponto quatro: Apreciacao do Relat6rio de Avallacao Interna 2018-2019. 0 Diretor apresentou 0

Relat6rio de Monitorlzacao da Avaliacao Interna, referente ao letivo dois mil e oito e dois mil e

nove. 0 documento foi aprovado com parecer favoravel. -------------------------------------------;----------

Ponto cinco: Aprovacao dos documentos:

1. Regulamento Interno. Aprovado por unanimidade.

2. Projeto Curricular do Agrupamento. Aprovado por unanimidade.

3. Plano Plurianual de melhoria. Aprovado por unanimidade.

4. P.AA 2019-2020- Aprovado por unanimidade.

5. Matrizes curriculares (P.C.A). Aprovado por unanimidade.

6. Projeto Educativo. 0 senhor Diretor propos uma aprovacao parcial, apenas no ponto

10.8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto seis: Aprovacao da matriz das AE.C'S. Proposta do senhor Diretor para haver flexibilidade

de um dia. Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------

Ponto sete: Pronunciar-se sobre 0 Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino. 0 senhor

Diretor informou a data prevista para infcio do ana letivo e os horarios de cada estabelecimento de

ensino. Parecer favora vel. -------------- -------------------- ---- -------- ------------------ -------------------- ---------

Ponto oito: Parecer do C.G sobre criterios gerais da orqanlzacao dos horarios, Parecer favoravel.

Ponto nove: Apreciacao sobre os criterios da olstrlbulcao do pessoal docente. Parecer favoravel.

Ponto dez: Outros assuntos A conselheira Paula Lima questionaram sobre 0 infcio das obras, 0

qual foi dito que esta lancado a concurso e alnda esta em curse: Atividades promovidas pela

Camara de Municipal, que estao a ser planeadas, tendo em conta as paragens letivas; verbas da

de Outono, estas serao utilizadas por dectsao da turma e conselho de turma; priorid1ebi . '~'i
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das assessorias deve ser dada as turmas que nao beneficiaram, no ana transato e que nao

obtiveram resultados tao bons. 0 conselheiro Miguel Alonso considerou que 0 Arraial correu bem,

mas podia correu melhor se todas as escolas participassem e que no pr6ximo ana a orqanizacao

acautele determinadas questoes, A presidente informou da chegada de uma lntorrnacao que deu

entrada na secretaria, referente a demlssao da conselheira Fernanda Carneiro da Lista B deste

Conselho Gera!. Tambem informou que era necessarlo constituir uma comissao especializada

para a elaboracao dos criterios de avallacao do Diretor, ficou constituida por: a Presidente;

representantes dos docentes: Cristina Teixeira e Germano Martins; Representantes dos

Encarregados de Educacao: Miguel Alonso e Manuel Barbosa; Autarquia: Ana Medeiros; Nao

Docentes: Ant6nio Guimaraes e da Comunidade Local: Ant6nio Meira. ---------------------------------

Nada mais havendo a tratar na reuniao, a qual se lavrou a presente minuta da ata que, depois de

lida e aprovada pelos presentes e sera assinada pela Presidente do Conselho Geral e respetivas

secretaries. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente do Conselho Geral:
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(Sara Catarina Moreira Barbosa)

A primeira secretarla:

(Maria Cristina Sousa Teixeira)

A segunda secretarla:
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(MarHia Dores Magalhaes ~arros Soares)
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