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REUNIÃO DE 02.05.2017 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

INFORMAÇÃO N.º3-2016/2017 

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. Apresentação dos novos conselheiros representantes dos pais e encarregados de educação; 

2. Apreciação do relatório periódico de execução do PAAA 2016/2017; 

3. Aprovação de alteração ao mapa de férias do diretor; 

4. Outros assuntos. 

Antes da ordem do dia: 

Apreciação e votação da ata da reunião do Conselho Geral de 31 de janeiro; foi aprovada sem votos contra e 

abstenção dos conselheiros ausentes nessa reunião. 

 

Ponto 1 

 

 Foi apresentada a conselheira Ana Teresa Simões Carreira em representação da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. A nova conselheira Nélia Maria Rosário de Carvalho da mesma associação, não esteve 

presente devido a compromissos pessoais. 
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Ponto 2 

 

 Foi distribuído, apreciado e discutido o relatório periódico de execução do PAAA 2016/2017, tendo sido tecidos 

considerandos por parte de alguns conselheiros. 

Ponto 3 

 

 Foi apresentada e posta à consideração da assembleia a proposta de alteração ao mapa de férias do director 

que foi aprovada sem votos contra. 

Ponto 4 

 

 Foram abordados diversos aspetos dos quais se destacam: Rede escolar para 2017/2018; Candidatura ao 

programa «Qualifica» por parte dos SPO; Preenchimento electrónico dos inquéritos de satisfação por parte dos 

pais/encarregados de educação; Plano de Melhoria do Agrupamento – proposta de dinamização da ação 

«Espaço Cidadania» por parte da APEEAEG em articulação com a AEAEG; Exames e provas de aferição; 

Avaliação do pessoal não docente; Colocação de assistentes operacionais; Orçamento participativo da escola; 

Adiamento para agosto do início das obras na escola sede; Visita de estudo ao CERN; Programa ERASMUS; 

Jantar anual dos antigos alunos e professores; Agradecimento da direcção aos órgãos autárquicos pela 

colaboração na resolução de problemas da escola. 

 

CGAEG, 02 de maio de 2017 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


