AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUN’ÁLVARES

CONSELHO GERAL (2017 a 2021)
Ano letivo 2018 / 2019
Minuta de ata - Reunião n.º 2

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 11 de dezembro de 2018, cuja ata será aprovada na
próxima reunião, tomou as seguintes deliberações:
Ponto n.º: 1 – Informações
•

No dia 17.outubro.2018 foram eleitos os corpos gerentes da APEE Monte Sião, tendo sido
recepcionado o documento formal;

•

No dia 18.outubro.2018 procedeu-se à entrega dos Prémios de Mérito, que contou com a
presença de vários dos representantes deste órgão e que decorreu nas instalações da
Sociedade Filarmónica União Arrentelense;

•

No dia 7.novembro.2018 desenvolveram-se umas jornadas de trabalho para discussão e
preparação do Plano Plurianual de Trabalho;

•

O grupo e trabalho da Avaliação interna apresentou um relatório de reflexão quanto à
influência da indisciplina no sucesso escolar e sobre o a continuidade/transferência dos
alunos com melhor desempenho escolar

Ponto n.º 2 – Regulamento interno
•

A relatora apresentou a seção que respeita ao Conselho Geral e que está equiparada,
uma parte ao regimento aprovado deste órgão. Pretende-se que o Conselho Geral opine
sobre este assunto fornecendo os seus contributos.

Ponto n.º 3 – Análise da proposta de orçamento (2019)
•

Ofício-Circular Nº3/IGeFE /DOGEEBS/2018

•

As linhas orientadoras são as mesmas que sustentaram a aprovação dos anteriores
orçamentos estando vincados os seguintes princípios: gestão rigorosa da despesa,
privilegia-se as opções de natureza pedagógica e assegurar a manutenção/aquisição dos
espaços escolares e equipamentos, e materiais didático/pedagógicos, sem esquecer as
medidas de combate ao desperdício entre outros aspetos de natureza mais administrativa e
de formação profissional.

•

Após algumas explicações técnicas a proposta de orçamento, no valor de 103.410,00 €, foi

aprovada por unanimidade.
Ponto n.º 4 – Projeto Educativo 2018/2022
•

Aprovado por unanimidade.

Ponto n.º 5 – Plano Anual de Atividades 2018/19
•

Aprovado por unanimidade.

O Presidente,

A Secretária,

_____ António José Tadeu Costa _____

_____ Eulália Reis_____

