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REUNIÃO DE 31.01.2017 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

INFORMAÇÃO N.º2-2016/2017 

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. Aprovação do Plano Anual de Atividades (PAA) 2016/2017; 

2. Aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento; 

3. Avaliação da execução do Projeto Educativo 2013/2014 – 2015/2016; 

4. Definição das linhas orientadoras para elaboração do orçamento para o ano económico de 2017; 

5. Aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento para 2016/2017 a 2018/2019; 

6. Outros assuntos. 

 

Antes da ordem do dia: 

Foram apresentados os novos conselheiros representantes dos alunos: Gonçalo Ferreira e Raquel Fernandes, 

esta em substituição da discente Dina Pedrosa que estava doente. Foi também feita a apreciação e votação da ata 

da reunião do Conselho Geral de 25 de outubro. Foi aprovada por maioria dos presentes e abstenção dos 

conselheiros ausentes nessa reunião. 
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Ponto 1 

 

● Foi aprovado o PAAA para 2016/2017 que pode ser consultado na ligação eletrónica 

http://aeguia.ccems.pt/mod/gare/view.php?id=2. 

 

Ponto 2 

 

● Foi apreciado e aprovado o RIA. 

Ponto 3 

 

 Foi apreciado e aprovado o «Relatório de Avaliação do Projeto Educativo 2013 a 2016». 

Ponto 4 

 

 Foi apreciado e aprovado o documento que define as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para 

2017. 

Ponto 5 

 

 Foi aprovado o Projeto Educativo do Agrupamento para 2016/2017 a 2018/2019. 

Ponto 6 

 

● Foram dados a conhecer os projetos premiados no âmbito da Fundação Ilídio Pinho/Eco Escolas 2017; 

● Foi feito um balanço dos projetos em curso no Agrupamento; 

● Foi dada a conhecer a troca de correspondência com a Secretaria de Estado da Educação sobre a área de 

influência do Instituto D. João V; 

● Foi abordada a situação dos horários atribuídos relativos ao PNPSE/PAE; 

● Foi feito um ponto da situação das obras e equipamentos relativos à EBSG; 

● Foi feito o ponto da situação relativa à falta de funcionários e assistentes operacionais; 

● Foi dada a conhecer a reunião com a Direção e os representantes da APEE do AEG; 

● Foi abordada a situação relativa a alguns constrangimentos com os transportes escolares; 

● Foi feita uma abordagem ao Projeto ERASMUS; 

● Foi sugerida a possibilidade dos alunos serem ouvidos num «orçamento participativo»; 

● Numa hipótese de encerramento de estabelecimentos escolares particulares vizinhos do AEG, foi debatida a 

necessidade dos órgãos de gestão elaborarem uma estratégia de captação de alunos que os frequentam. 

http://aeguia.ccems.pt/mod/gare/view.php?id=2
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CGAEG, 31 de janeiro de 2017 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


