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CONSELHO GERAL 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO N.º 14 / CG 2017-21, 

REUNIÃO ORDINÁRIA, dia 22 de julho de 2019 

 
 
 

1. Foi lida e aprovada a ata da reunião do dia 27 de junho de 2019. 

2. Antes da ordem do dia, por proposta do presidente do Conselho Geral, foi aprovada exposição a enviar ao 

Senhor Ministro da Educação sobre a situação relativa à necessidade de obras de requalificação da escola-

sede (escola secundária). 

3. Foram definidas as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio 

da ação social escolar para o ano letivo 2019-2020 (nos termos da alínea i) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 

137/2012, de 2 de Julho). 

4. Foi apreciada documentação relativa à organização do ano letivo 2019-2020, o «Projeto Curricular2019-

2020», (nos termos da alínea l) do n.º 1, do artigo 13.º, DL 137/2012, de 2 de Julho), e, neste âmbito, o 

Conselho Geral pronunciou-se favoravelmente sobre os critérios de organização dos horários apresentados 

para o ano letivo 2019-2020, assim como sobre a as atividades de animação e apoio à família (AAAF), para 

a educação pré-escolar, e ainda sobre os domínios de oferta das atividades de enriquecimento curricular 

(AEC), para o 1.º ciclo (considerando o disposto na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto). 

5. Foi ratificado o Regulamento Eleitoral para os membros do Conselho Geral e foram apreciados e aprovados 

os procedimentos convenientes ao processo eleitoral para a eleição dos representantes dos alunos no 

Conselho Geral, a ter lugar durante o primeiro período do próximo ano letivo, nos termos da lei e daquele 

regulamento eleitoral. 

6. Foi apresentado um voto de apreço a todos os membros da comunidade educativa e escolar por mais um 

ano escolar de trabalho, com uma anotação particular para todos os professores que, em cada dia e em 

sala de aula, tiveram uma função educativa e formativa particularmente relevante junto dos alunos. 

7. Por falta de tempo regimental, ficou adiada para próxima reunião a apreciação dos resultados do processo 

de autoavaliação (nos termos da alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho), 

assim como a aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades (nos termos da alínea 

f) do n.º 1, do artigo 13.º, do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho). 

 

Escola Sede, aos 22 dias do mês de julho de 2019 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________________________________ 

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


