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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião nº 9               21 de novembro de 2018 

 

SÍNTESE  

 

Ponto um – Tomada de posse dos novos membros do CG – representantes dos alunos e da 

autarquia. 

Tomaram posse, como representantes dos alunos no Conselho Geral, os alunos Ana 

Catarina Portela e Lucas Amorim da Cruz. 

 

Ponto dois – Aprovação da ata da reunião anterior.  

Foi aprovada por maioria a ata da reunião anterior. 

 

Ponto três – Deliberação sobre o pedido de suspensão de mandato do docente António 

Saleiro. 

O Conselho Geral deliberou pela aceitação do pedido de suspensão do mandato do 

representante do pessoal docente António Saleiro. 

 

Ponto quatro – Tomada de posse do novo membro do CG, representante dos docentes. 

Tomou posse como representante do pessoal docente o Professor Alfredo Martins. 

 

Ponto cinco – Definição das linhas orientadoras das atividades no domínio da Ação Social 

Escolar. 

Foram atualizadas e aprovadas por unanimidade as linhas orientadoras para as 

atividades no domínio da ação social escolar, a desenvolver no âmbito dos apoios 

alimentares, dos auxílios económicos e acesso a recursos pedagógicos (refeições escolares, 

manuais e outros materiais escolares, atividades de complemento curricular, ações 

complementares, bolsas de mérito), transporte escolar, prevenção e seguro escolar, e apoio 

às famílias. 
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Ponto seis – Definição das Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento para o 

ano económico 2019. 

Foi atualizado e aprovado por unanimidade um documento com as linhas de 

orientação a observar na elaboração do orçamento para o ano económico de 2019. 

 

Ponto sete – Aprovação do Plano Anual de Atividades 2018-2019. 

O Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade.  

No entanto, considerando que serão ainda elaborados os Planos de Atividades da 

Biblioteca Escolar e da Associação de Estudantes e que poderão vir a ser apresentadas novas 

propostas de atividades, o Conselho Geral salienta que estas atividades, se implicarem 

interrupção de aulas, deverão ser concentradas nos dias já previstos para interrupções 

letivas; além disso, alerta para a necessidade de os docentes terem em conta as 

interrupções previstas no PAA para cada ano de escolaridade, a fim de que as planificações 

anuais das respetivas disciplinas sejam cumpridas integralmente. 

 

Ponto oito – Proposta de alteração do Regimento do CG. 

Foi aprovada por unanimidade a alteração proposta, relativa às competências da 

Comissão Permanente do CG. 

 

Ponto nove – Outros assuntos. 

Nada a assinalar. 
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_____________________________________ 
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