AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES

CONSELHO GERAL (2017 a 2021)
Ano letivo 2019 / 2020
Minuta de ata - Reunião n.º 1

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 5 de dezembro de 2019, cuja ata será aprovada na
próxima reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto prévio – segunda convocatória pelo que o conselho poderá deliberar com 1/3 dos seus
representantes; 3.º ano escolar de vigência dos atuais representantes do Conselho Geral e 2.º
ano escolar de vigência após recondução da Diretora; ausências previstas na reunião;
Ponto n.º 1 – Informações


Aprovada por unanimidade a reformulação do Regimento deste órgão (ponto 2 do artigo
10.º).



APEE da Escola básica de Monte Sião está constituída.



Envio de carta para os Representantes dos Encarregados de Educação (formação da
APEE da Nun’Álvares).



Recursos humanos: esclarecimentos a Diretora - Pessoal Docente (Inglês para algumas
turmas do 1.º ciclo) e Pessoal Não Docente.



Esclarecimentos – Vereadora da Câmara Municipal do Seixal e Presidente da União das
Freguesias Arrentela, Paio Pires e Seixal – âmbito da ação autárquica, pressupostos e
operacionalização.

Ponto n.º 2 – Regulamento Interno


Alterações: secção V – livro de ponto e aplicação GIAE; artigos 20º, 22º, 23º - aplicação
GIAE (p10) e visitas de estudo (p9); artigo 114º - avaliação formativa (p37); secção VIII –
serviços técnico-pedagógicos, EMAEI, NICE e SPO (p22); fez-se a renumeração do
articulado.



Publicite-se todo o documento tendo sido aprovadas por unanimidade as alterações
indicadas.

Ponto n.º 3 – Plano Anual de Atividades


Plano Plurianual de Atividades: documento estruturante (enquadrado com o Projeto
Educativo) por concluir.



Plano Anual de Atividades: Aprovado por unanimidade após análise e retificações
apresentadas.

Ponto n.º 4 – Linhas gerais para a elaboração do orçamento


Foram aprovadas, sabendo que o Agrupamento mantém uma gestão financeira por
duodécimos e que o Instituo de Gestão Financeira da Educação ainda não apresentou as
orientações para este fim.

Outros assuntos:


Equipamento informático: apetrechamento previsto para as escolas do 1.º ciclo (Câmara
Municipal do Seixal).

O Presidente,

A Secretária,

_____ António José Tadeu Costa _____

_____ Carla Ramos_____

