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REUNIÃO DE 17.10.2017 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

Circular Informativa N.º1-2017/2018 

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 da conselheira Lucília da Silva Marques Guardado; 

2. Aprovação do «Regulamento de Eleição e Designação dos Membros do CG da AEG para 2018/2002; 

3. Aprovação do Relatório Final de Execução do PAA de 2016/2017; 

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

desportivas; 

5. Aprovação dos Regimentos de Estruturas Pedagógicas/Técnicas; 

6. Apreciação do Relatório Final de Autoavaliação relativo ao ano letivo 2016/2017; 

7. Aprovação das propostas de planificação e domínios de oferta das AEC para 2017/2018; 

8. Análise e discussão das propostas de alteração ao Regulamento Interno do Agrupamento; 

9. Outros assuntos. 

Antes da ordem do dia: 

Foi feita a apreciação e votação da ata da reunião do Conselho Geral de 11 de julho. Foi aprovada por maioria 

dos presentes e abstenção dos conselheiros ausentes nessa reunião. 
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Ponto 1 

 

● Foi dada posse à conselheira Lucília Guardado em substituição da docente Maria Rosário Lima, que concorreu 

para outro agrupamento escolar. 

O presidente leu uma mensagem da Professora Rosário Lima de agradecimento à colega que a substitui, votos 

de um ótimo ano letivo e cumprimentos a todos os conselheiros, incentivando todos a lutar pelo AEG. 

 

Ponto 2 

 

● Foi aprovado por unanimidade o «Regulamento de Eleição e Designação dos Membros do CG para 2018/2022». 

Ponto 3 

 

● Foi solicitado pelo Senhor Diretor a transição da aprovação do «Relatório Final de Execução do PAA de 

2016/2017» para a reunião de janeiro de 2018. A solicitação foi aceite por unanimidade. 

Ponto 4 

 

● Foi apreciado e aprovado o documento com a definição dos «Critérios para a participação da escola em 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas». 

Ponto 5 

 

● Relativamente a este ponto, foi o CG informado pelo Senhor Diretor, que se mantinham em vigor os Regimentos 

de Estruturas Pedagógicas/Técnicas, pelo que a assembleia os considera aprovados. 

Ponto 6 

 

● Este ponto transita para a reunião de janeiro de 2018, dado que o documento não foi apresentado. 

Ponto 7 

 

● Foram aprovadas as propostas de planificação e domínios de oferta das AEC para 2017/2018, depois do Senhor 

Diretor informar o CG de que os domínios serão os do ano letivo anterior e que as respetivas planificações já 

tinham sido aprovadas em Conselho Pedagógico. Estas informações serão oportunamente enviadas a todos os 

conselheiros e publicado na página eletrónica do Agrupamento. 
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Ponto 8 

 

● Este ponto transita para a reunião de janeiro de 2018, por solicitação do Senhor Diretor, aceite por unanimidade 

dos conselheiros. 

Ponto 9 

 

● Foi aprovado o «Plano de Reuniões do CG para 2017/2018. 

● O conselheiro Carlos Duarte interpelou o Senhor Diretor sobre o facto de terem sido desenvolvidas aulas de 

Educação Física no exterior do pavilhão no período dos incêndios florestais. O Senhor Diretor ficou de apurar a 

situação. 

● O conselheiro Nilton Leopoldo interpelou o Senhor Diretor pelo facto de ser voz corrente na comunidade escolar 

a atividade de transação de substâncias ilícitas nos espaços exteriores adjacentes à escola sede. O Senhor 

Diretor informou que a situação é do conhecimento das autoridades que vêm mantendo as patrulhas de «Escola 

Segura» sempre que se apercebem de movimentos ou indivíduos suspeitos, ou quando a Direção as alerta para 

tal. 

● O conselheiro David Silva solicitou informações ao Senhor Diretor sobre a falta de colocação de docentes em 

algumas disciplinas e a respetiva compensação das aulas em falta a fim de não prejudicar os alunos. O Senhor 

Diretor informou dos passos dados relativamente aos concursos de pessoal docente, esclarecendo que a 

situação estará resolvida a breve trecho. 

● O conselheiro Gonçalo Ferreira solicitou informações ao Senhor Diretor sobre o que se prevê para o atual 

espaço da rádio escolar. O Senhor Diretor informou que as obras preveem a desativação daquele espaço na 

configuração atual, esperando que o espaço para atividade referida seja beneficiada com as obras planeadas. 

● O Senhor Diretor fez uma breve explanação sobre a atividade inspetiva levada a cabo pela Inspeção-Geral em 

Educação e Ciência, informando que se verificou uma satisfação geral sobre o trabalho desenvolvido, com os 

agradecimentos pela colaboração prestada por todos os intervenientes. 

 

 

CGAEG, 17 de outubro de 2017 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


