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Agrupamento de Escolas de Guia 

 

 

                                                       

 

REUNIÃO DE 12.06.2016 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

CONSELHO GERAL 
 

INFORMAÇÃO N.º4-2015/2016 

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 2015; 

2. Pronunciação sobre os critérios de organização dos horários escolares; 

3. Apreciação do Plano de Ação Estratégica (PAE) – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

(PNPSE); 

4. Aprovação do Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAAA); 

5. RIA – Aprovação de alterações ao Regulamento dos Cursos Vocacionais; 

6. Outros assuntos. 

Antes da ordem do dia: 

Apreciação e votação da ata da reunião do Conselho Geral de 19 de abril; foi aprovada por maioria dos presentes 

e abstenção dos conselheiros ausentes nessa reunião. 

Ponto 1 
 

● Foi apreciado e aprovado o Relatório de Contas de Gerência de 2015 com correção das omissões e erros 

detetados. 
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Ponto 2 
 

● Foram apreciados e expressos comentários sobre os critérios de organização dos horários dos alunos 

Ponto 3 
 

 Foi apreciado o Plano de Ação Estratégica (PAE) – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

(PNPSE), tendo sido esclarecidos alguns aspetos das medidas a implementar. 

Ponto 4 
 

 Foi aprovado o Relatório Final de Execução do PAAA, com alguns comentários no sentido da necessidade da 

reformulação da apresentação, a fim de enriquecimento do mesmo. 

Ponto 5 
 

 Foram aprovadas as alterações ao Regulamento dos Cursos Vocacionais. 

Ponto 6 
 

● Foi aprovado por unanimidade um «voto de pesar» pelo falecimento da Dra. Conceição Vicente técnica superior 

do município e ex-presidente da CPCJ de Pombal. 

● Foram apreciados e comentados diversos assuntos: ERASMUS – apresentação da candidatura; orçamento de 

2016; almoço dos antigos alunos do AEG; Almoço do AEG – convite a todos os parceiros e 

colaboradores/estágios profissionais (cerca de 50); X Curso Intensivo de Música da Guia; POCH – monitorização 

– taxa de execução de 67,26%, reportada a 31.03.2016; FAGO – reconhecimento pela parceria, colaboração e 

participação; Dia da Educação – não coincidente com a montagem da FAGO; BODO – disponibilidade para 

expor conteúdos, mas sem animação; SPO – 18h/semana; EMRC – 1ºCEB – Carriço/1 + Mourisca/1 + Grou/1 + 

Guia/7 + Ilha/8; Rede 2016/17 – ajustamentos; Exposição à SEAE – ofício – origem da informação sobre 

capacidade de receber turmas e obras na EBSG; Funcionários/assistentes operacionais-orientações para 

deslocação para jardins-de-infância quando excedentes; Intervenção na EN 109; Projeto de requalificação da 

EBSG; Projetos no AEG. 

 
CGAEG, 12 de julho de 2016 

O Presidente interino do Conselho Geral 

Alberto Eleutério Diniz 


