AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 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 novembro de dois
mil e catorze, através da presente circular informativa.

REUNIÃO Nº 2

ASSUNTOS
TRATADOS
Ponto 1

Ponto 2

Ponto 1 - Aprovação das atas das reuniões anteriores;
Ponto 2 - Aprovação do relatório final de execução do Plano
Anual de Atividades;
Ponto 3 - Apreciação do "Relatório anual de progresso"
produzido no âmbito do Contrato de Autonomia, conforme
previsto no artigo 8º da Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto;
Ponto 4 - Aprovação do relatório de avaliação de execução do
Projeto Educativo;
Ponto 5 - Aprovação da primeira atualização do Projeto
Educativo;
Ponto 6 - Aprovação do Plano Anual de Atividades;
Ponto 7 - Aprovação da proposta de revisão do Regulamento
Interno;
Ponto 8 - Definição das linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento;
Ponto 9 - Definição das linhas orientadoras do planeamento e
execução, pelo diretor, das atividades no domínio da Ação Social
Escolar;
Ponto 10 - Contrato de Autonomia: ponto de situação;
Ponto 11 - Apreciação do Plano de Formação do Agrupamento;
Ponto 12 - Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES
Foi aprovada, por unanimidade a ata referente ao dia 2 de
setembro. A ata da última reunião do ano letivo 2013/2014 será
aprovada posteriormente, por ausência temporária da secretária.
Foi feita, pela presidente do Conselho Geral, uma apresentação
geral do relatório de execução final do Plano Anual de Atividades
referente ao ano letivo 2013/2014, sendo depois aprovado por
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unanimidade. Foi salientado o elevado grau de execução das
atividades programadas (87%) assim como a distribuição
equiponderada das atividades realizadas pelos três domínios em
análise (Resultados – 35%, Prestação do Serviço Educativo - 35% e
Liderança e Gestão – 30%), indicadora de uma planificação
equilibrada e racional, com base nos objetivos estratégicos
previstos no Projeto Educativo.
A presidente do Conselho Geral fez a apresentação do "Relatório
anual de progresso" referente ao Contrato de Autonomia, sendo
depois feita uma apreciação muito positiva ao mesmo.
Depois de apresentado, pela presidente do Conselho Geral, o
relatório de avaliação de execução do Projeto Educativo foi
aprovado por unanimidade. Este relatório foi elaborado pela
comissão permanente deste órgão com a colaboração das
docentes Raquel Gouveia (OIRE), Paula Pio (Avaliação Interna) e
Paula Pessoa (PAA) a quem foi feito um agradecimento.
Foi aprovada por unanimidade a primeira atualização do Projeto
Educativo que, basicamente, se reportou a uma atualização de
dados e um ajuste à realidade educativa do presente ano letivo.
Foi aprovado por unanimidade o Plano Anual de Atividades
referente ao presente ano letivo. Constatou-se que é significativo
o número de ações que se desenvolvem ao longo do ano letivo,
numa lógica de transversalidade temporal (121), verificando-se
uma distribuição equilibrada das mesmas pelos três períodos
letivos.
Depois de alguns esclarecimentos do diretor, a proposta de
revisão do Regulamento Interno foi aprovada por unanimidade.
Esta revisão regulamenta as normas de funcionamento do
transporte de alunos das freguesias de Alvega e Concavada.
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).
Neste ponto da ordem de trabalhos o diretor fez o ponto da
situação relativamente ao Contrato de Autonomia, transmitindo
algumas informações pertinentes, nomeadamente o
papel/funções da docente contratada ao abrigo da adenda ao
Contrato de Autonomia. Foi salientado o investimento feito ao
nível da disciplina de matemática com vista a melhorar os
resultados escolares dos alunos, havendo a criação de grupos por
nível de aprendizagem.
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Ponto 12

Gavião, 19 de novembro de 2014
A Presidente do Conselho Geral
_________________________________________
(Genoveva do Rosário Almeida de Matos Belona)
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Ponto 11

Os membros do Conselho Geral apreciaram o Plano de Formação
interno do agrupamento e as formações perspetivadas para
pessoal docente, não docente e pais/EE.
Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas algumas
considerações referentes ao Regimento Interno deste órgão,
nomeadamente, no que concerne a pedidos de suspensão do
mandato.

