
 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um:  apresentação do novo elemento do CG.    

Ponto dos: leitura da ata da reunião anterior. 

Ponto três: aprovar o Projeto Educativo 2020/2023. 

(artigo 13º ponto 1 alínea c) do dec.137 de 2012 (republicação do dec. Lei 75 de 2008)              

Ponto quatro: aprovar o plano anual de atividades. 

 (artigo 13º ponto 1 alínea h) do dec.137 de 2012 (republicação do dec. Lei 75 de 2008) 

 Ponto cinco: definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento.      

 (artigo 13º ponto 1 alínea h) do dec.137 de 2012 (republicação do   dec. Lei 75 de 2008) 

 Ponto seis: definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no 

domínio da ação social escolar. 

 (artigo 13º ponto 1 alínea i) do dec.137 de 2012 (republicação do dec. Lei 75 de 2008) 

 Ponto sete: aprovar o Programa de Mentoria. 

 (Resolução de Conselho de Ministros nº 53-D/2020)         

 Ponto oito: outos assuntos. 

 

 
Ponto um:  a presidente do conselho geral apresentou o professor Ivo Mariano como novo elemento. 

Ponto dois:  a ata da reunião anterior foi aprovada. 

Ponto três: foi feita a análise do Projeto Educativo do Agrupamento 2020/2023. Após propostas de 

alteração o Projeto Educativo foi aprovado. 

Ponto quatro: o Plano Anual de Atividades foi aprovado. 

Ponto cinco: foram definidas as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. 

Ponto seis: foram definidas as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor das atividades 

no domínio da ação social escolar. 

Ponto sete: foi feita a análise do Programa de Mentoria. O programa de mentoria foi aprovado. 

Ponto oito: o presidemte do Município de Avis apresentou um vídeo do projeto Campus Escolar Mestre 

de Avis. 

      

             A Presidente do Conselho Geral                                                             A Secretária 

             Ana Bela Antunes                                                                                      Luísa Sousa 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

13 de janeiro de dois mil e vinte e um 


