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SÍNTESE DOS ASSUNTOS E DAS DECISÕES DO CONSELHO GERAL 
PLENÁRIOS DE 2016/17 

 

Reunião/Ata 
Vinte e três 
19/10/2016 
 

- Aprovar o Plano Anual de Atividades (PAA) para 2016/17 – as adaptações 

e melhorias do Plano mereceram elogios por parte de alguns conselheiros- 

o PAA foi aprovado por unanimidade. 

- Apreciar o relatório final de execução do Projeto TEIP 2015/16 – foi 

informado, pela Diretora, que a nova coordenadora do Projeto TEIP seria a 

professora Ana Madureira; deu-se continuação à análise deste documento, 

que tinha já sido iniciada na última reunião, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

- Balanço da abertura do ano letivo – a Diretora deu várias informações e 

destacou os seguintes aspetos: este foi um ano de renovação, com 

mudanças na direção, e em algumas coordenações; as matrículas 

decorreram com normalidade; o agrupamento perdeu um total de sete 

turmas; alunos da zona da Campeã matricularam-se no Agrupamento; a 

concentração dos horários de todas as turmas no período da manhã, com 

alguns constrangimentos nas saídas e entradas; mantêm-se os cursos EFA 

e do Estabelecimento Prisional e um curso no secundário, para jovens 

adultos; está em funcionamento a plataforma GIAE (registo de sumários e 

faltas, com acesso à informação por parte dos EE); a implementação da 

Microsoft on line;  a conclusão das obras de melhoramento em escolas do 

1º Ceb e a colocação de animadores por parte da CM; a eficiente 

distribuição de livros; os prémios de mérito e diplomas. Como 

constrangimentos: a falta de assistentes operacionais na escola sede; a 

enorme redução das horas de tarefeiros, tornando-se insuficientes para a 

cobertura das necessidades existentes; a falta de estacionamento na escola 

sede. Da parte da autarquia foi destacado: a receção à comunidade 

educativa; o plano municipal de atividades; o orçamento participativo 

Jovem; as obras e pequenas reparações nas escolas; a oferta de livros para 

os alunos do 1º Ceb; as ações de formação para as animadoras; o aumento 

da comparticipação para projetos, que passaria a cinco euros por criança; 

os transportes escolares; a implementação dos sistemas self-service em 

alguns refeitórios de estabelecimentos. 

- Outros assuntos - a informação de que coordenadora da Equipa de 

Autoavaliação tinha enviado o relatório anual, assunto que seria tratado 

numa próxima reunião; a informação de que o Contrato de Autonomia foi 

renovado, por mais um ano, e que a equipa responsável está já a trabalhar 

no novo contrato.  

A Presidente do Conselho Geral  
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