AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO
Minuta da reunião número dois do Conselho Geral
20/12/2017
Ponto um, tomada de posse dos elementos cooptados pelo Conselho
Geral- A presidente informou os presentes que, uma vez que não estão presentes
todos os membros do conselho geral, nomeadamente, os representantes das
entidades cooptadas, a tomada de posse fica agendada para a próxima reunião.
Assim, deu início à reunião com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. A
representante da Câmara Municipal, Doutora Teresa Rabiço, propôs a antecipação
da hora da reunião. Os presentes concordaram. O único dia em que tal é possível é
à segunda, pelo que a presidente tentará agendar as próximas reuniões para esse
dia.
onto dois, aprovação do Regimento Interno do Conselho Geral- a
presidente do conselho geral deu a conhecer aos presentes que as alterações
introduzidas ao Regimento anterior têm por objetivo pôr este documento em
conformidade com o Regulamento Interno, sugeriu, ainda, as seguintes alterações:
as comissões permanentes serão criadas sempre que necessário, o conselho geral
reunirá ordinariamente em plenário e divulgará as tomadas de decisão na página do
Agrupamento com a elaboração de uma minuta da ata, para que todos os elementos
da comunidade educativa tenham acesso às deliberações deste órgão. O Regimento
Interno foi aprovado por unanimidade com as alterações propostas.
Ponto três, aprovação do projeto educativo- a presidente propôs a análise
do Projeto Educativo. Este documento foi alvo de sugestões de alterações, após o
que foi aprovado pelos presentes.
Ponto quatro, Definição dos critérios para a participação da escola em
atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas - foi apresentado o
documento sobre os critérios gerais para a participação da escola em atividades,
tendo este sido lido e, após análise, aprovado pelos presentes.
Ponto cinco, Aprovação do Plano Anual de Atividades- foi apresentado e
aprovado o plano anual de atividades.
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Ponto seis, definição das linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento de 2018- foi lido o documento sobre as linhas orientadoras da
elaboração do orçamento que, após análise, foi aprovado por unanimidade.
Ponto sete, definição das linhas orientadoras do planeamento e
execução das atividades no domínio da ação social escolar- o documento foi
lido pela Diretora do Agrupamento e aprovado por unanimidade, sendo, porém, feitas
propostas a integrar no documento, nomeadamente, pela representante da câmara
municipal, Dra. Teresa Rabiço, a saber: aquisição de material específico para os
alunos do ensino especial.
Ponto oito, aprovação do cronograma de atividades do conselho gerala presidente apresentou o cronograma das próximas reuniões do Conselho Geral,
para análise pelos presentes. Ficaram, desde já, assim, agendadas reuniões para
os meses de fevereiro, maio e julho e outubro.
Nada mais havendo a tratar-se deu-se por encerrada a reunião.

A presidente do Conselho Geral

Mondim de Basto, 22 de dezembro de 2017
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