AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE GAVIÃO
CONSELHO GERAL

CIRCULAR INFORMATIVA
Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona, presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Gavião, em cumprimento do disposto na alínea i) do ponto
1, do art.º 14º, Capítulo II, do Regimento do Conselho Geral, torna públicas as
informações/deliberações tomadas na reunião de dia nove de novembro de dois mil e
dezasseis, através da presente circular informativa.

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº1

ASSUNTOS TRATADOS

Ponto um

Ponto dois

Ponto três
Ponto quatro

INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES
Foi aprovada, por unanimidade a ata da última reunião, com
abstenção dos conselheiros Ermelinda Estevinha por não
ter estado presente, e dos alunos Rui Silva e Daniela Bento,
por não fazerem parte deste órgão à data da reunião.
A presidente do Conselho Geral fez uma apresentação geral
do "Relatório anual de progresso" sendo depois feita uma
apreciação positiva ao mesmo. O diretor informou ainda
que foi prorrogado, por mais um ano, o contrato de
autonomia devido aos bons resultados obtidos nos anos
anteriores.
A presidente do Conselho Geral fez uma apresentação geral
do documento de avaliação do “Projeto Educativo – triénio
2013/2016”elaborado pela comissão de acompanhamento,
sendo aprovado por unanimidade.
Foi aprovado por unanimidade o Plano Anual de Atividades.

Conselho Geral

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
Ponto 2 – Apreciação do “Relatório Anual de progresso”
produzido no âmbito do Contrato de Autonomia;
Ponto 3 – Avaliação final do Projeto Educativo para o triénio
2013/2016;
Ponto 4 – Aprovação do Plano Anual de Atividades;
Ponto 5 – Definição das linhas orientadoras para a
elaboração do orçamento;
Ponto 6 – Definição das linhas orientadoras do
planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no
domínio da ação social escolar;
Ponto 7 – Regulamento Interno – atualização;
Ponto 8 – Outros assuntos.
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Ponto seis

Ponto sete

Ponto oito

Gavião, 9 de novembro de 2016

A Presidente do Conselho Geral
_________________________________________
(Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona)

Conselho Geral

Ponto cinco

Este órgão debateu as propostas apresentadas e dessa
reflexão/debate foram definidas as linhas orientadoras para
a elaboração do orçamento (documento em anexo).
Foram definidas as linhas orientadoras do planeamento e
execução, pelo diretor, das atividades no domínio da Ação
Social Escolar; após análise e reflexão das propostas
apresentadas tendo por base a legislação em vigor
(documento em anexo).
Foi aprovada por unanimidade a revisão ao Regulamento
Interno sendo que as alterações a fazer, na sua maioria,
decorrem de alterações legislativas.
Foi informado pelo diretor que o Agrupamento vai ter mais
um recurso adicional para o 1º ciclo vindo do programa
Nacional “Mais Sucesso Escolar”. Este recurso ficará afeto,
exclusivamente, ao primeiro ano na lógica de um
investimento no início da escolaridade obrigatória.
O diretor deu a conhecer a proposta do Município de
reordenamento do trânsito e estacionamento na rua 23 de
novembro e beco das piscinas, tendo o vice-presidente da
autarquia acrescentado algumas informações adicionais.

