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REUNIÃO DE 30.01.2018 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

Circular Informativa N.º2-2017/2018 

De acordo com o estipulado no n.º 7 art.º 18.º do Regimento do Conselho Geral, aprovado 

em reunião ordinária de 11.09.2014, divulga as deliberações e decisões tomadas na reunião 

do Conselho Geral. 
 

Ordem de Trabalhos: 

1. Tomada de posse dos conselheiros Raquel Sofia Crespo Fernandes, Ana Maria Ferreira 

Pereira Duarte Cabral, Paula Cristina Pereira Cardoso e Gonçalo José Simões Ramos; 

2. Aprovação do «Relatório Final de Execução do PAA de 2016/2017»; 

3. Apreciação do «Relatório Final de Autoavaliação» relativo ao ano letivo 2016/2017; 

4. Aprovação do «Plano Anual de Atividades» PAA para 2017/2018; 

5. Análise, discussão e aprovação das propostas de alteração ao Regulamento Interno do 

Agrupamento; 

6. Avaliação da execução do «Projeto Educativo» de 2016/2017 a 2017/2018; 

7. Definição das linhas orientadoras para a elaboração do «Orçamento para o ano económico 

de 2018»; 

8. Outros assuntos. 
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Antes da ordem do dia: 

Foi feita a apreciação e votação da ata da reunião do Conselho Geral de 17 de outubro 

Foi aprovada por maioria dos presentes e abstenção dos conselheiros ausentes nessa 

reunião. 

 

Ponto 1 

 

● Foi dada posse aos conselheiros Raquel Sofia Crespo Fernandes em representação dos 

alunos, Ana Maria Ferreira Pereira Duarte Cabral vereadora do Município de Pombal em 

representação do mesmo, Paula Cristina Pereira Cardoso em representação do Município e 

Gonçalo José Simões Ramos presidente da União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata 

Mourisca, em representação do Município, tendo o presidente do CG agradecido a sua 

presença e exprimido votos de boas-vindas. 

 

Ponto 2 

 

● Foi aprovado por unanimidade o «Relatório Final de Execução do PAA de 2016/2017». 

Ponto 3 

 

● Foi feita a apreciação do «Relatório Final de Autoavaliação» relativo ao ano letivo 

2016/2017. Foram esclarecidos alguns aspectos que suscitaram clarificação. 

Ponto 4 

 

● A aprovação do «Plano Anual de Atividades» PAA para 2017/2018 formalizar-se-á na 

próxima reunião uma vez que alguns conselheiros necessitam de consultar o mesmo, que se 

encontra editado na página electrónica do Agrupamento. 

Ponto 5 

 

● Foi feita uma análise, discutidas e aprovadas as alterações propostas ao RIA do 

Agrupamento. 

Ponto 6 

 

● Este ponto - por proposta do senhor diretor - transita para a última reunião a realizar em 

julho. 
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Ponto 7 

 

● Foi apresentado o documento com a definição das linhas orientadoras para elaboração do 

orçamento para o ano económico de 2018. Não foram apresentadas propostas de alteração 

ao mesmo. 

 

Ponto 8 

 

● Foi aprovado o mapa de férias 2018 do Diretor. 

● Foram prestadas informações sobre o «Projeto ERASMUS+» e as mobilidades em curso. 

● O senhor diretor informou que na pausa de Carnaval realizar-se-á um intercâmbio com 

alunos italianos. 

● Do mesmo modo na pausa da Páscoa realizar-se-á uma viagem de professores e alunos a 

França. 

● Relativamente ao «Dia Aberto» o senhor diretor convidou elementos do Município a 

deslocarem-se à escola sede a fim de haver partilha de experiências no âmbito das 

atividades cívicas e autárquicas, dada a dificuldade em deslocar alunos à sede do município. 

● Realizou-se primeira reunião entre a direção e a comissão de acompanhamento das obras 

na escola sede, onde foram abordados os constrangimentos verificados nas rotinas 

pedagógicas do Bloco A. 

● Realizou-se uma reunião entre os diretores dos agrupamentos de escolas do Município de 

Pombal a senhora vereadora da educação, versando a rede de transportes no concelho e 

Formação Profissional. 

● Relativamente ao «Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar – Pombal 

2020», realizar-se-á no dia um de fevereiro no Teatro Cine de Pombal, um seminário para 

pais com a colaboração do Dr. Mário Cordeiro no âmbito dos Conselhos de Pais. 

● O senhor diretor transmitiu boas-vindas aos novos conselheiros. 

● A vereadora de educação Dr.ª Ana Cabral e o senhor presidente Gonçalo Ramos da União 

de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, manifestaram o seu gosto pela participação 

neste Conselho Geral. 

 

 

CGAEG, 30 de janeiro de 2018 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


