
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES 

 

      CONSELHO GERAL (2017 a 2021) 

       Ano letivo 2018 / 2019 

      Minuta de ata - Reunião n.º 3 

 
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Nun’Álvares:  

Faz público, em conformidade com o art.º 13, do Dec.Lei 137/2012, de 2 de junho, que o 

Conselho Geral em reunião realizada a 21 de março de 2019, cuja ata será aprovada na próxima 

reunião, tomou as seguintes deliberações:  

 

Ponto n.º: 1 – Informações  

 Concerto de Ano Novo promovido pela Sociedade Filarmónica União Arrentelense. 

 E.mail (20março) da APEE Monte Sião dando conta da resolução do pedido sobre a horta 

pedagógica. 

 E.mail (12fev) de uma EE sobre o refeitório e a qualidade do serviço prestado quando 

acompanhou parte da turma do 5.º B. 

 

Ponto n.º 2 – Plano Anual de Atividades 

 Apresentado o relatório intercalar quanto ao nível de execução, estando previstas 233 

atividades e até 18 de março foram realizadas 87; analisou-se o modo de 

operacionalização deste plano, o público-alvo e o grau de concretização atendendo aos 

objectivos do Projeto Educativo. 

 

Ponto n.º 3 – Regulamento Interno 

 Houve acordo na análise do documento de forma faseada ficando estabelecido que se fará a 

aprovação apenas no final de todo o processo. 

 Procedeu-se a alguns esclarecimentos e à apresentação de propostas de correcção nos 

seguintes Capítulos: Disposições Gerais, Identificação do Agrupamento, Regime de 

Funcionamento (normas de funcionamento geral; acesso, circulação e saídas do recinto 

escolar; higiene e segurança; normas específicas de funcionamento; livro de ponto; 

matrículas e constituição de turmas), Órgãos e Estruturas Escolares (Conselho Geral; 

Diretor; Conselho Pedagógico; Conselho Administrativo; Coordenação de Estabelecimento).  

 

 



 

O Presidente, 

 

_____ António José Tadeu Costa _____ 

 

A Secretária, 

 

_____ Alda Nunes_____ 

  

 

Ponto n.º 4 – Outros Assuntos 

 O grupo e trabalho da Avaliação interna apresentou o Relatório: Análise da avaliação 

sumativa (1.º período – 2018/19). 

 Atividade na escola sede promovida pelo Independente Futebol Clube Torrense. 

 C.M.Seixal: Plano de requalificação dos espaços escolares; Transferência de competências 

para as câmaras (ponto da situação). 


