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Agrupamento de Escolas de Guia 

 

 

                                                       

 

REUNIÃO DE 15.09.2015 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

INFORMAÇÃO N.º1-2015/2016 

De acordo com o estipulado no n.º 7 art.º 20.º do Regimento Interno, aprovado em reunião ordinária de 11.09.2014, 

divulgo as deliberações e decisões tomadas na reunião do Conselho Geral. 
 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Apreciação e aprovação do relatório final de execução do PAA 2014/15; 

3. Definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas; 

4. Definição das linhas orientadoras do Plano de Execução das Atividades do Domínio da Ação Social Escolar; 

5. Outros assuntos. 

 

Antes da ordem do dia: 

Apreciação e votação da ata da reunião do Conselho Geral de 23 de junho, foi aprovada por maioria dos 

presentes com as alterações propostas pelos conselheiros e abstenção dos novos conselheiros. 

 

Ponto 1 

 

● Foi dada a conhecer à assembleia a nova composição do órgão, tendo sido feita a apresentação de todos os 
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presentes. 

● Foi aprovada a designação da docente Lídia Pedrosa para secretária do CG. 

● Foi apresentado o plano de reuniões para o ano letivo 2015/2016. 

Ponto 2 

 

● Foi apreciado e aprovado por unanimidade o relatório final do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de 

Escolas de Guia relativo ao ano letivo 2014/2015. 

Ponto 3 

 

● Foi aprovado o documento com a definição dos critérios para a participação da escola em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, onde foi incluído um 15º critério que define a participação do 

agrupamento na área do desporto escolar. 

Ponto 4 

 

● Foi analisado o documento com as linhas orientadoras do Plano de Execução das Atividades do Domínio da 

Ação Social Escolar que com a publicação de Despacho nº 8452-A/2015 de 31/07/2015, passam a estar 

regulamentadas. 

Ponto 5 

 

O Sr. Diretor deu conhecimento: 

➔ Da situação relativa à agregação de outra zona geográfica para o AEG; 

➔ Da entrega da sua Carta de Missão; 

➔ Do convite aos conselheiros deste órgão para a cerimónia do Dia do Diploma; 

➔ Da assinatura dos protocolos entre a Direção e a Autarquia relativos às Atividades de Enriquecimento Curricular; 

➔ Do trabalho de atualização dos seguintes documentos estruturantes: Projeto de Desenvolvimento Curricular do 

Agrupamento; Regulamento Interno do Agrupamento; Projeto Educativo do Agrupamento - tendo solicitado a 

colaboração de dois elementos do CG para a definição das respetivas linhas orientadoras e estratégias; 

➔ Solicitou igualmente a colaboração de dois elementos do CG para integrarem a equipa de Autoavaliação do 

Agrupamento. 

 

CGAEG, 15 de setembro de 2015 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


