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SÍNTESE DOS ASSUNTOS E DAS DECISÕES DO CONSELHO GERAL 

PLENÁRIOS DE 2016/17 
 

Reunião/Ata 
Vinte e seis 
29/03/2017 
 

 - Informações relativas ao processo eleitoral e resultados do Orçamento 

Participativos de Escola. 

- Ponto de situação do processo de Autoavaliação do agrupamento.  

- Aprovação do Relatório de Contas de Gerência relativo ao ano 2016 – 

aprovado por unanimidade. 

– Aprovação do mapa de férias da Diretora – aprovado por unanimidade. 

- Outros assuntos: divulgação de algumas atividades do município com 

interesse para as escolas; informação sobre a verba a atribuída para 

apoio ao desenvolvimento do PAA; informações sobre o contrato de 

autonomia; aprovação da candidatura TEIP ao POCH; informação de 

que a autarquia se comprometeu a apoiar na reabilitação do Pavilhão 

Gimnodesportivo.   

Reunião/Ata 
Vinte e sete 
19/7/2017 
 

– Aprovação do relatório final de execução do PAA – aprovado por 

unanimidade.  

– Apreciação do esboço para a elaboração do PAA de 2017/18. 

- Informações relativas ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular 

(PAFC).  

- Apreciação dos critérios para a elaboração dos horários. 

– Aprovação da planificação das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) para 2017/18 – aprovado por unanimidade. 

- Outros assuntos: obras na escola do Prado; ensino articulado; 

atribuição dos diplomas de mérito excelência; informações sobre a 

aprovação das turmas. 

Reunião/Ata 
Vinte e oito 
3/10//2017 
 

- Apreciação do Relatório de Autoavaliação. 

– Definição e aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento 2018. 

– Organização do Processo eleitoral do Conselho Geral – designação 

dos elementos para a comissão eleitoral. 

– Informações sobre a abertura do ano letivo 
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– Outros assuntos. 

Reunião/Ata 
Vinte e nove 
18/10/2017 
 

– Aprovação do Plano Anual de Atividades (PAA) 2017/18 – aprovado 

por unanimidade. 

– Apreciação do Relatório TEIP 2016/17. 

– Aprovar as propostas de alteração ao Regulamento Interno – 

aprovação de pequenas correções (gralhas) e aprovação das alterações 

propostas nos artigos: 52º; 103º; 97º; 107º; 121º; 127º; 172º; 173º; 179º. 

- Outros assuntos – balanço do trabalho realizado nestes 4 anos de 

Conselho Geral. 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral  
 
 
 

Isabel Mª C. Rego de Barros 
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