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SÍNTESE DOS ASSUNTOS E DECISÕES DO CONSELHO GERAL 

PLENÁRIOS DE 2017-20121 

 

Reunião/Ata  

catorze 

16/10/2019 

 

-Tomada de posse da representante do ICNF-PNAlvão, Maria dos Anjos 

Duro Pereira, em substituição da conselheira Albertina Rosa, a quem foi 

dirigido um louvor pela participação neste órgão. 

- Aprovar o Plano Anual de Atividades 2019/20 – foi aprovado por 

unanimidade e, mais uma vez, este documento foi elogiado pela 

preocupação constante em introduzir melhorias.  

– Definir as linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento de 2020 -  

foram definidas as linhas orientadoras para a Elaboração do Orçamento 

que o Conselho Administrativo deste o Agrupamento de Escolas deverá ter 

em consideração.  

– Outros Assuntos – foi comunicada a primeira reunião da Comissão 

Permanente, para apreciação do relatório sobre a avaliação das AEC, 

sendo que o trabalho, nas próximas sessões, deverá incidir sobre a análise 

e a discussão desse documento do qual será dado conta num dos próximos 

plenários. Quanto à eleição do representante dos alunos ao CG, foi feito um 

contacto com a DGEstE para aferir algumas informações referentes a este 

assunto que foram transmitidas, sendo que o processo se iniciará mal a 

associação de estudantes tome posse - os conselheiros Amílcar Pereira e 

Vítor Lima, ficaram organizar e conduzir este processo eleitoral. Falou-se 

das obras no CIFOP e da dificuldade em agora aceder ao parque de 

estacionamento, o que volta a agravar o problema do aparcamento do 

pessoal da escola, tendo ficado a conselheira que representa a UTAD de 

levar este assunto ao administrador responsável. A Diretora fez um balanço 

de como decorreu o início do ano letivo, tendo sido ainda abordada a 

questão da falta de pessoal auxiliar, o processo de reutilização dos livros 

escolares, os atrasos na entrega dos vouchers e a necessidade de fazer 

afinações no próximo ano letivo.  

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral  
 
 

Isabel Mª C. Rego de Barros 
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