
 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL  

DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 

Antes da ordem do dia, o Presidente do Conselho Geral, deu as boas vindas à 
professora Lúcia Meireles e à educadora Beatriz Correia, que passaram a integrar este 
órgão, em substituição de Georgina Rodrigues e Helena Moreira que já não se 
encontram no agrupamento e entregou documentação relativa ao funcionamento do 
Conselho Geral . 

Ordem de trabalhos: 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: A ata foi aprovada por unanimidade 
pelos presentes na referida reunião. 

2. Apreciar/aprovar o Plano Anual de Atividades para o ano lectivo 2018/2019. Foram 
feitas várias intervenções tanto pelo Diretor do Agrupamento, como pelo Presidente do 
Conselho Geral e por todos os presentes que manifestaram esse desejo. No 
documento verifica-se a que algumas atividades previstas, não têm indicação dos 
custos das mesmas nem da entidade financiadora. Para diminuir a diferença entre as 
despesas previstas e as despesas realizadas, o Diretor irá contactar os promotores 
dessas atividades de modo a que estes obtenham junto das entidades financiadoras 
uma previsão dos respectivos custos. Depois de feitas as correções tidas por 
necessárias, o Plano foi aprovado por unanimidade dos presentes. O documento, será 
posteriormente disponibilizado a toda a comunidade educativa e será publicado na 
Página de internet do Agrupamento.  

3. Apreciar/aprovar o Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades do 
Ano Letivo 2017-2018. Foi feita uma apreciação aturada deste relatório. O 
representante dos encarregados de educação Alexandre Trigo, na análise que fez do 
gráfico referente à origem do financiamento das atividades, sugeriu que seria da maior 
importância que para além da percentagem que cada entidade disponibilizou para a 
execução do Plano Anual de Atividades passasse a constar também a verba 
disponibilizada. O Relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes.  

4. Outros assuntos. O representante dos encarregados de educação Alexandre Trigo 
sugeriu que na actividade do agrupamento “ Dia do Diploma”, que premeia o mérito 
dos alunos, estivesse presente todo o corpo docente, nomeadamente os novos 
professores, para que esta cerimónia funcione como um incentivo. O Diretor 
esclareceu que não achava bem, uma vez que a participação nesta atividade é feita 
através de convite e todos são livres de decidirem quanto à sua presença. O 
representante dos encarregados de educação questionou o Diretor do Agrupamento 
sobre a falta de participação dos alunos do 1º ciclo nas atividades do Desporto 
Escolar. O Diretor tomou a palavra e esclareceu que não era obrigatória a sua 
participação, embora costumem participar no corta mato que todos os anos se realiza, 
no entanto iria informar-se melhor e que depois seria dada essa informação ao 
representante dos encarregados de educação. 

O Secretário: 

___________________________________________ 

Eduardo M. C. de Carvalho 


