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CONSELHO GERAL
Resumo da reunião de 26 de novembro de 2014
Os elementos do Conselho Geral, na reunião do dia 26 de novembro deram
cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião de 1 de outubro de 2014.
2. Plano Anual de Atividades 2014/2015:
2.1. Apresentação do documento;
2.2. Análise e discussão do parecer elaborado pela Comissão Permanente;
2.3. Votação do Plano Anual de Atividades 2014/2015.
3. Definição e aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento
para o ano 2015:
3.1 Apresentação da proposta da Comissão;
3.2 Debate;
3.3 Deliberação.
4. Outros assuntos.
Nesta reunião a Diretora, professora Célia Almeida foi substituída pela ViceDiretora, professora Deolinda Rodrigues.
Foi aprovada, por unanimidade a ata referente à reunião de 1 de outubro de 2014.
Em seguida foi feita uma breve apresentação do Plano Anual de Atividades 20142015, tendo sido salientado que pretende ser um documento que responde às
necessidades do Projeto Educativo, tendo em conta as três dinâmicas nele
preconizadas. Em seguida a Presidente do Conselho Geral deu a conhecer os pontos
que suscitaram dúvidas, após a análise do documento em reunião da Comissão
Permanente e que a Vice-Diretora esclareceu comprometendo-se a fazer todas as
diligências para se proceder à respetiva alteração.
Posto à votação o Plano Anual de Atividades, foi aprovado por unanimidade, na
condição de serem feitas as alterações em Conselho Pedagógico, nomeadamente no
que se refere à calendarização das visitas de estudo, devendo a mesma ser
explicitada de forma a haver conformidade entre o que é preconizado no
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Regulamento Interno do Agrupamento e as atividades integradas no Plano Anual de
Atividades.
Posteriormente foi apresentado o documento relativo aos Princípios Orientadores
para a Elaboração da Proposta do Orçamento para o Ano Civil de 2015. A Diretora
deverá
considerar
estas
linhas
orientadoras,
essencialmente
como
indicações/orientações e, de acordo com o conhecimento que tem da realidade do
Agrupamento, poderá e deverá elaborar um orçamento orientado para a
prossecução dos objetivos do mesmo, visando a melhoria da qualidade de ensino e
dos resultados dos alunos. Este documento foi aprovado por unanimidade dos
conselheiros presentes.
Foi ainda dado a conhecer o conteúdo de um documento sobre a tomada de posição
do Conselho Municipal de Educação, na reunião de 22 de setembro de 2014,
relativamente à sua tomada de posição em defesa da Escola Pública e à conturbada
abertura do ano letivo 2014/2015.

Amora, 2 de dezembro de 2014

A Presidente do Conselho Geral
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