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 dezanove de maio de dois mil e
dezasseis, através da presente circular informativa.

ASSUNTOS TRATADOS
Ponto um

Ponto dois

Ponto três

Ponto quatro

Ponto cinco

Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
Ponto 2 – Apreciação do relatório periódico do PAA, referente ao
2º período letivo;
Ponto 3 – OIRE - análise e reflexão;
Ponto 4 – Aprovação do mapa de férias do diretor;
Ponto 5 – Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES
Foi aprovada, por unanimidade a ata da última reunião, com
abstenção da conselheira Dina Faustino por não ter estado
presente na reunião passada.
Foi feita uma apreciação positiva ao relatório periódico do PAA,
referente ao 2º período letivo. Foi ainda salientado pela
presidente do Conselho Geral o grau de execução de atividades
(84%), concluindo-se que foram alcançados os objetivos
estratégicos/operacionais e materialização de projetos/ações
estabelecidos no PAA.
Foi apresentado pela presidente do CG a tabela do OIRE, em que
constam as metas do Contrato de Autonomia, fazendo uma
comparação com os dados do 2º período do ano transato. De
seguida, o diretor apresentou ainda os dados comparativos do
ano letivo transato.
A presidente do Conselho Geral informou que tinha autorizado
dois dias de férias ao diretor, sem marcação de uma reunião
extraordinária, pelo facto de ter sido definido na reunião de
fevereiro que este seria o procedimento perante tal situação.
Foi aprovado o mapa de férias do diretor do Agrupamento: de 20
a 29 de junho e de 8 a 31 de agosto.
Nada a registar.
Gavião, 19 de maio de 2016
A Presidente do Conselho Geral
_________________________________________
(Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona)
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