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REUNIÃO DE 2016.10.25 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

INFORMAÇÃO N.º1-2016/2017 

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. Definição dos critérios para a participação do Agrupamento em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas; 

2. Aprovação dos Regimentos de Estruturas Pedagógicas/Técnicas; 

3. Apreciação do Relatório Final de Autoavaliação relativo ao ano letivo 2015/2016; 

4. Aprovação das propostas de planificação e domínio de oferta das AEC 2016/2017; 

5. Apreciação da proposta de constituição de assessorias à Direção; 

6. Aprovação do mapa de férias do Diretor; 

7. Outros assuntos. 

Antes da ordem do dia: 

Apreciação e votação da ata da reunião do Conselho Geral de 12 de julho: foi aprovada por 

maioria dos presentes e abstenção dos conselheiros ausentes nessa reunião. Apreciação do 

Plano de Reuniões do CG para o ano letivo 2016/2017: foi aprovado por unanimidade. 
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Ponto 1 

 

● Foram definidos e aprovados os critérios para a participação do Agrupamento de Escolas 

de Guia-Pombal em atividades pedagógicas, científicas, culturais, e desportivas. 

Ponto 2 

 

● Foram aprovados os Regimentos das Estruturas Pedagógicas/Técnicas já emanados do 

CP. 

Ponto 3 

 

 Foi apresentado e apreciado o Relatório Final de Autoavaliação, relativo ao ano letivo 

2015/2016. 

Ponto 4 

 

 Foram aprovadas as propostas de domínio de oferta das AEC para 2016/2017 que a saber 

contemplarão atividades Físico-Desportivas, atividades Lúdico-Expressivas e Ensino da 

Música. 

Ponto 5 

 

 Foi apreciada a proposta de constituição de assessorias técnico-pedagógicas à Direção 

que ficam constituídas pelos seguintes docentes: Ana Matos: Projeto Educativo; Alice 

Duarte: Autoavaliação e Plano de Melhoria; Mário Santos: Informática e rede elétrica – 

manutenção; Fernanda Franco: Segurança – instalações; Gualter Cordeiro: Coordenação 

curso vocacional – profissionais. 

Ponto 6 

 

 Foi apreciada e aprovada a proposta de calendarização de férias do Diretor. 

Ponto 7 

 

● Foi apreciado e aprovado por unanimidade o pedido de renúncia da conselheira Susana 

Caiano, Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento. 

● Foram apreciados e comentados diversos assuntos: Os representantes da Autarquia 

fizeram uma exposição do projeto das obras nos espaços exteriores e estruturas dos 

edifícios da escola-sede bem como da construção do Centro Escolar da Guia, nos terrenos 

anexos à sede do Agrupamento integrados no Projeto de requalificação da EBSG; 



 

                                                                                                       Página 3 de 3 

atualização do RIA; apresentação do documento definitivo do Relatório de Contas de 

Gerência de 2015; POCH-FSE-SINASE/candidaturas/execução, junho2016; recursos 

humanos – assistentes operacionais; PNPSE – PAE – Estrutura de Missão; atribuição de 

uma menção honrosa ao Projeto «Camarinha: Um dos Segredos da Baleia» pela 

Fundação Ilídio Pinho; divulgação do conjunto de outros projetos a desenvolver no 

Agrupamento; PEA/Metas/PAE. 

 

CGAEG, 25 de outubro de 2016 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


