Direcção Regional de Educação do Norte

AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841

ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184
MINUTA DA ACTA NÚMERO SEIS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DE 24.11.2010
A ordem de trabalhos foi a seguinte:
Ponto um: Leitura e aprovação da acta anterior;
Ponto dois: Aprovação do relatório final de execução do plano anual de actividades;
Ponto três: Aprovação das alterações introduzidas no Regulamento Interno desencadeadas
pela publicação de nova legislação;
Ponto quatro: Aprovação do Plano Anual de Actividades para o ano lectivo 2010/2011;
Ponto cinco: Definição de critérios para a participação da escola em actividades
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas;
Ponto seis: Outros assuntos.
Deu-se início à reunião de Conselho Geral, dando, o Presidente do mesmo, as boasvindas a todos os membros e fazendo referência à existência de um novo representante dos
alunos em substituição de Joana Bastos, que finalizou o ensino secundário.
O Presidente desejou um bom trabalho a todos os presentes.
Seguindo a ordem de trabalhos, e dando cumprimento ao ponto um, foi aprovada a acta
da reunião anterior.
Na aprovação do relatório final da execução do Plano Anual de Actividades do ano
anterior, elaborado pela equipa nomeada para o efeito, depois de lido em voz alta e,
expostas as actividades realizadas, os seus custos e as diferenças existentes e o grau de
execução entre todos os agentes educativos que fazem parte do agrupamento, o documento
provocou nos membros que fazem parte do Conselho Geral um aceso debate. No final, o
documento foi aprovado por unanimidade.
Quanto ao terceiro ponto, depois de amplamente debatido o documento em causa, foram
aprovadas as alterações introduzidas no Regulamento Interno desencadeadas pela nova
legislação.
No quarto ponto foi lido e discutido o Plano Anual de Actividades, tendo sido aprovado
depois de alguns esclarecimentos.
Foi também apresentada uma adenda ao PAA, elaborada pelo Grupo de Educação
Física.
O quinto ponto foi adiado para a reunião seguinte, ficando o Director do Agrupamento de
apresentar uma proposta sobre os referidos critérios que será discutida na próxima reunião.
No ponto seis, outros assuntos, foi dado conhecimento do ofício da DREN sobre as faltas
dos professores às reuniões deste órgão.
Vila Flor, 9 de Dezembro de 2010
A Secretária
Florinda Reis

