
 

 

 

 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior;  

Ponto dois: aprovar regimento do CG; 

Ponto três:  aprovar relatório da conta de gerência (artigo 1º alínea f) do dec.137 de 2012 (republicação 

do Dec. Lei 75 de 2008); 

Ponto quatro: aprovar Projeto de Inovação Pedagógica; 

Ponto cinco: critérios de avaliação do Diretor (Portaria nº 266/2012, 30 de agosto; 

Ponto seis: aprovação do mapa de férias do Diretor (alínea s do artigo 13ºdo Dec. Lei 137/2012); 

Ponto sete: outros assuntos. 

 
Ponto um:  aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois:  depois de analisado e feitas algumas alterções procedeu-se à votação.  O Regimento Interno 

do Conselho Geral fpoi aprovado. 

Ponto três: depois de analisado o Relatório de Contas da Gerência   procedeu-se à votação. O relatório foi 

aprovado. 

Ponto quatro: depois de analisado o plano e de terem sido feitos  esclarecimento de algumas dúvidas dos 

conselheiros  procedeu-se à votação. O plano foi aprovado. 

Ponto Cinco: foram analisados os Critérios de Avaliação do Diretor (que serão publicados na página do 

agrupamento).  Procedeu-se à votação e os critérios de avaliação foram aprovados. 

   Ponto seis:  foi analisado e aprovado o mapa de férias do Diretor do Agrupamento. 

   Ponto sete:   

• A  Presidente do Conselho Geral questionou o Presidente do Município de Avis sobre o processo 

da construção da nova escola. Este informou que o projeto arquitetónico da escola está quase 

pronto e ainda no decorrer deste mês será apresentada a candidatura do projeto.  

• O Diretor do agrupamento informou que o filme realizado com alunos do agrupamento, no 

âmbito do projeto Alto Cinema ganhou um prémio e que o projeto Bolota Digital desenvolvido 

pelo agrupamento ganhou um prémio monetário e que o montante será aplicado na compra de 

material tecnológico específico. 

• Foi feito um balanço sobre o Ensino à Distância. 
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• O Diretor do agrupamento referiu que contactou a empresa Dardico no sentido de pedir 

colaboração para aquisição de material informático, para os alunos que não dispõem deste tipo 

de equipamento, e que a empresa ofereceu um computador portátil novo e um usado. 

• O Diretor do Agrupamento questionado sobre  o Projeto Educativo,  que não está  em vigor, 

referiu que já constituiu uma equipa de trabalho para atualizar o projeto . 

• A Presidente do Conselho Geral nomeou a conselheira Rosa Pechincha para fazer parte grupo de 

trabalho da avaliação do diretor. 

 

 

 

 

                  

A Presidente do Conselho Geral                                                             A Secretária 

Ana Bela Antunes                                                                                      Luísa Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


