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No dia vinte e seis de julho de dois mil e dezassete, pelas dezassete horas, reuniu o Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Avis, sob a presidência da professora Ana Bela Mendes 

Antunes, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 Ponto um:  leitura e aprovação da ata de 4 de maio; 

          Ponto dois: leitura e aprovação da ata de 22 de maio;   

Ponto três: apreciar o pedido de renúncia de mandato de conselheiras segundo o ponto 6    

do artigo 8º do Regimento do CG; 

Ponto quatro: constituição de Comissão Permanente; 

Ponto cinco: aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades; 

Ponto seis: apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

Ponto sete: pronunciar sobre os critérios de organização de horários; 

Ponto oito: representação do agrupamento na Feira Franca de Avis; 

Ponto nove: outros assuntos. 

                       

 Ponto um: a ata de reunião de 4 de maio foi aprovada. 

 Ponto dois: a ata da reunião de 22 de maio foi aprovada. 

 Ponto três: a renúncia de mandato das conselheiras Cristiana Daniel, Firmina Januário, 

        Justina Ceia, Madalena Guerra e Maria José Dias não foi aceite. Esta decisão teve como base 

ponto 6 do artigo 8º do Regimento Interno do Conselho Geral. 

 Ponto quatro: a Comissão Permanente vai manter-se até ao final do mandato do Conselho  

        Geral. 

 Ponto cinco: o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades foi aprovado. 

 Ponto seis: foi analisado o relatório elaborado pela equipa de autoavaliação do 

agrupamento. 

 

 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Vinte e seis de julho de dois mil e dezassete 
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 Ponto sete: foram analisados os critérios para a organização de horários e o parecer foi 

        favorável. O Conselho Geral não concordou com a proposta de substituição da formação 

cívica pela Iniciação à Programação, no 5º ano. 

 Ponto oito: a Presidente da CAP informou de como se iria operacionalizar a participação do    

agrupamento na Feira franca de Avis. 

    Ponto nove: a abertura do ano letivo será feita no dia 13 de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral                                             A Secretária 
 
             Ana Bela Antunes                                                                      Luísa Sousa 
 

 


