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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião nº 10               03 de abril de 2019 

 

SÍNTESE  

 

Ponto um – Tomada de posse dos novos membros do CG. 

Tomou posse, como representante dos Encarregados de Educação e Pais no Conselho 

Geral, o Sr. Carlos Alberto Linhares Granja, que passou a fazer parte da Comissão 

Permanente, na sua reconstituição; por não poderem estar presentes, ficou adiada para a 

próxima reunião a tomada de posse da representante da Autarquia, Dr.ª Nícia Rodrigues, e 

da representante dos Encarregados de Educação e Pais, Sr.ª Sandra Marisa P. F. Carvalho. 

Ponto dois – Aprovação da ata da reunião anterior.  

Foi aprovada por maioria a ata da reunião anterior. 

Ponto três – Aprovação das alterações ao Regulamento Interno. 

Atendendo às alterações legislativas que foram publicadas sobretudo no final do ano 

letivo anterior e durante este ano letivo, o Conselho Geral (CG) aprovou por unanimidade as 

alterações apresentadas pela Diretora, com o aval do Conselho Pedagógico, centradas 

sobretudo no que diz respeito à Educação Inclusiva. No que respeita às restantes alterações 

necessárias, serão objeto de uma reanálise para posterior apresentação a aprovação neste 

Conselho. 

Ponto quatro – Apreciação e aprovação do Relatório de Contas de Gerência do ano 2018. 

A Diretora do Agrupamento, Professora Teresa Almeida, procedeu à apresentação do 

Relatório, que foi aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros. 

Ponto cinco – Apreciação do Relatório Periódico de Execução do Plano Anual de 

Atividades. 

A Diretora apresentou uma síntese da análise efetuada exaustivamente no 

documento entregue oportunamente aos membros deste CG; da análise deste documento, 

resulta uma apreciação bastante positiva em relação à diversidade de atividades realizadas, 

bem como à sua quantidade; por outro lado, considerou-se muito positivo o cada vez maior 
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envolvimento dos vários grupos/áreas disciplinares na preparação e desenvolvimento das 

atividades, uma articulação inter e  intradepartamental cada vez mais consistente. 

Ponto seis – Análise dos resultados académicos do 1º período. 

Atendendo à consulta prévia dos documentos com a análise exaustiva dos resultados 

académicos do 1º período, o CG procedeu a uma análise atenta às conclusões das reflexões 

efetuadas a nível dos diversos Departamentos e em sede de Conselho Pedagógico. 

Ponto sete – Avaliação da Diretora. 

O CG definiu o modo como se desenvolverá o processo de avaliação da Diretora do 

Agrupamento, previsto para depois do início do terceiro período. 

Ponto oito – Outros assuntos. 

O representante da Autarquia, Dr. Isaías Alves, referiu que as obras se estão a 

desenvolver de acordo com o calendário previsto e ainda que havia sido decidido proceder à 

pintura dos espaços interiores de todos os blocos; quanto às obras no pavilhão polivalente, 

solicitou que este espaço fosse libertado logo no dia seguinte ao término das aulas. 
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O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________ 

(António Araújo de Brito) 
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