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CONSELHO GERAL 

MEMORANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 10 / CG 2017-21, 

dia 14 de março de 2019 

 

1. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

2. Foram apreciadas as condições tendentes ao cumprimento do previsto na alínea j), do ponto 1. do artigo 
13.ª, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho (apreciar e aprovar o relatório de contas de gerência), 
informando a senhora directora que no final deste mês estará em condições de facultar o elementos 
convenientes ao enunciado. 

3. Foi apreciada a proposta de Projeto Educativo para dar cumprimento ao previsto na alínea c) do n.º 1, do 
artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho (aprovar o projeto educativo). E 

3.1. seguindo as considerações produzidas pela Comissão Permanente, em reunião realizada nos dias 21 e 
28 de fevereiro de 2019, prévia à conveniente apreciação e deliberação a tomar sobre aquele 
documento, o Conselho Geral deliberou que o Projeto Educativo deve ser objeto de nova 
reformulação para corresponder aos melhores preceitos de um Projeto Educativo e configurar-se 
como o documento de referência e identificador deste agrupamento; 

3.2. o conselho geral deliberou consentir /autorizar que, no seio da sua comissão permanente, se constitua  
um grupo de conselheiros que reúna com os elementos do conselho pedagógico, se este o entender, a 
fim de aclarar que reformulações/alterações se afiguram necessárias na elaboração do projeto 
educativo do agrupamento. 

4. Considerando as circunstâncias excecionais em que está a decorrer a concretização do Plano de Atividades, 
o Conselho Geral decidiu que o mesmo seja alvo da avaliação dos resultados obtidos, à medida que as 
actividades vão sendo concretizadas, não sendo possível dar pleno cumprimento ao previsto nas alíneas e) 
e f) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho, e debruçar-se-á em futuras 
reuniões sobre o seu decurso. 

5. O Conselho Geral decidiu que  os Coordenadores de Estabelecimento e a Coordenadora de Projetos  
deverão dar cumprimento ao previsto no Regulamento do Orçamento participativo das escolas, anexo ao 
Despacho n.º 436-A/2017, nomeadamente ao previsto no Artigo 7.º. 

6. Por proposta do seu presidente, o Conselho Geral aprovou por unanimidade um voto de pesar pelo 
falecimento de Licínia Coxo que, em tempos não muito distantes, foi professora deste agrupamento de 
escolas. 

7. Por proposta do seu presidente, o Conselho Geral aprovou por unanimidade um voto de reconhecimento e 
louvor ao professor José Luís Barroso, que passou à situação de aposentado no final do último mês de 
fevereiro por ter completado as condições de carreira para o efeito, tendo em conta o seu longo percurso e 
dedicação profissionais neste território educativo. 

8. Por se ter esgotado o tempo regimental, a apreciação do decurso, dados e resultados do processo de 
autoavaliação, dando cumprimento ao previsto na alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de Julho, teve de ser adiado, o que ocorrerá em reunião extraordinária para o efeito a 
realizar no próximo dia 21 de março de 2019. 

Escola Sede, aos 15 dias do mês de março de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

(Rogério de Oliveira Pinto, P. Q. E., Gr. 300) 


