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REUNIÃO DE 19.01.2016 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

INFORMAÇÃO N.º2-2015/2016 

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. Apreciação do pedido de renúncia dos conselheiros Guilherme Mota e Rui Nunes; 

2. Apreciação do Relatório Final de Autoavaliação relativo ao ano letivo 2014/2015; 

3. Aprovação do Plano Anual de Atividades 2015/2016; 

4. Aprovação das alterações ao RIA-Regulamento dos Cursos Profissionais; 

5. Aprovação das propostas de domínios de oferta das AEC e respetivas planificações; 

6. Definição das linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento para o Ano Económico de 2016; 

7. Outros assuntos (PDCA; CME-Carta Educativa; Agregações; Execução orçamental. 

 

Antes da ordem do dia: 

Apreciação e votação da ata da reunião do Conselho Geral de 15 de setembro, que foi aprovada por maioria dos 

presentes. 

 

 

 

Ponto 1 
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● Foi apreciado e aceite o pedido de renúncia do conselheiro Guilherme Mota. 

● Foi apreciado e aceite o pedido de renúncia do conselheiro Rui Nunes. 

Ponto 2 

 

● Foi apreciado e aprovado por unanimidade o Relatório Final de Autoavaliação relativo ao ano letivo 2014/2015. 

Ponto 3 

 

● Foi aprovado por unanimidade o Plano Anual de Atividades 2015/2016. 

Ponto 4 

 

● Foram aprovadas por unanimidade as alterações ao RIA – Regulamento dos Cursos Profissionais. 

Ponto 5 

 

● Foram aprovadas por unanimidade as propostas de planificação e domínios de oferta das AEC para 2015/2016. 

Ponto 6 

 

● Foi aprovado por unanimidade o documento enunciador das linhas orientadoras para a elaboração do 

Orçamento para o Ano Económico de 2016. 

Ponto 7 

 

● O Senhor Diretor solicitou orientações para o Projeto Educativo do Agrupamento que está a ser elaborado. 

● A Carta Educativa do Município de Pombal está disponível na plataforma do Portal do Município. 

● Em reunião do Conselho Municipal de Educação foi abordada a possibilidade de agregação das escolas da 

freguesia do Louriçal ao AEG. 

● O Senhor Presidente do Município traçou as linhas gerais do futuro «Campus Escolar» que contempla a 

revitalização das atuais instalações da escola-sede do AEG. 

 

 

CGAEG, 19 de janeiro de 2016 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


