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REUNIÃO DE 11.07.2017 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

INFORMAÇÃO N.º4-2016/2017 

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 relatório de contas de gerência 2016; 

2. Pronunciação sobre os critérios de organização de horários 2017/2018; 

3. Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução – pelo diretor -  das atividades do domínio da ação 

social escolar; 

4. PAA 2016/2017: Ponto da situação do relatório final/GARE; 

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

6. Outros assuntos (Clubes e Projetos; ERASMUS+; PNPSE-PAE; oferta formativa; organização do ano letivo 

2017/2018; obras na escola-sede; eventos/jantar e almoço; autoavaliação; votos de louvor aos alunos Hugo 

Henriques, Pedro Fernandes e professor Manuel da Mariana). 

Antes da ordem do dia: 

Foi apresentada a nova conselheira representante da APAEG Nélia Rosário de Carvalho. Foi também feita a 

apreciação e votação da ata da reunião do Conselho Geral de 02 de maio. Foi aprovada por maioria dos presentes e 

abstenção dos conselheiros ausentes nessa reunião. 
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Ponto 1 

 

● Foi aprovado o relatório de contas de gerência de 2016. 

 

Ponto 2 

 

● Foi feita uma apreciação sobre os critérios de organização de horários letivos para 2017/2018 tendo em 

consideração os constrangimentos decorrentes das obras que decorrerão brevemente. 

Ponto 3 

 

● Foi feita uma súmula sobre as linhas orientadores a levar em conta pelo diretor no âmbito das atividades do 

domínio da ação social escolar. 

Ponto 4 

 

● Foi apreciado o documento com a apresentação das atividades por estrutura e por departamento, enquanto se 

aguarda o processo de validação do PAAA. 

Ponto 5 

 

● Foi apreciada e aprovada a alteração ao mapa de férias do diretor. 

Ponto 6 

 

● Foram dadas a conhecer atividades a desenvolver pelos clubes e vários projetos em curso; 

● Foi feita uma análise às atividades no âmbito do programa ERASMUS+; 

● Foi dada a conhecer a exposição a enviar à Direção Geral de Educação no âmbito do crédito horário do PAE e 

subscrita por unanimidade pelo CG; 

● Foi abordada a situação do alargamento da oferta formativa para 2017/2018 e as suas consequências; 

● Foi dada a conhecer a forma como se prevê levar de forma positiva a organização do próximo ano letivo; 

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

● Foi feito o ponto da situação relativa aos eventos levados a cabo com a colaboração da APAEG nomeadamente 

o jantar de antigos alunos e o almoço de final de ano letivo; 

● Foi dada a conhecer a situação decorrente dos inquéritos de autoavaliação terem sido organizados por via 

eletrónica e a escassa colaboração verificada; 

● Foi proposto pelo presidente da APAEG um voto de louvor aos alunos Hugo Henrique da EB de Vieirinhos, 
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Pedro Fernandes da EBS de Guia e ao professor Manuel da Mariana pelos resultados obtidos no âmbito de 

atividades de promoção e divulgação da matemática. 

 

 

CGAEG, 11 de julho de 2017 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


