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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Reunião nº 20               17 de março de 2021 

 

SÍNTESE  
 

Ponto um – Aprovação das atas das reuniões anteriores. 

Foram aprovadas por maioria as atas das duas reuniões anteriores (ordinária e 

extraordinária), tendo-se verificado a abstenção dos conselheiros ausentes nas respetivas 

reuniões. 

 

Ponto dois – Apreciação e Aprovação do Relatório de Contas de Gerência – ano de 2020. 

Foi apresentado pela Diretora do Agrupamento, Profª. Teresa Almeida, o Relatório de 

Contas de Gerência do ano 2020, que foi analisado pelos membros deste CG, e 

posteriormente aprovado por unanimidade. 

 

Ponto três – Ponto da situação da execução do Plano Anual de Atividades. 

A Diretora fez o ponto da situação sobre a execução das atividades proposta no PAA, 

que vão sendo desenvolvidas na medida em que a situação pandémica permite. 

Além disso, apresentou três novas atividades, recentemente apreciadas em sede de 

Conselho Pedagógico, e que foram aprovadas por unanimidade pelo CG: Projeto “Vamos 

Todos Reciclar para Ajudar o Nosso Planeta”, destinado a alunos do 2º Ciclo; Concurso 

“Inspira o teu Professor”, tendo como público-alvo os alunos do 7º ano; Concurso “O Nosso 

Nome é?”, destinado a alunos dos 7º e do 10º anos. 

 

Ponto quatro – Análise dos resultados académicos do 1º Período. 

O Conselho Geral debruçou-se sobre o documento com a análise exaustiva sobre os 

resultados académicos do 1º período; ao mesmo tempo, considerou positivas as medidas 

que a Diretora referiu como tendo sido implementadas, dentro das possibilidades 

existentes, como resposta às solicitações do Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma, 

tendo em vista a promoção do sucesso escolar. 

 

Ponto cinco – Outros assuntos. 

Nada a assinalar. 
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