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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO 

Minuta da reunião do Conselho Geral 

12/11/2018 

Ponto um: tomada de posse do representante dos alunos  
A presidente informou os presentes que, uma vez que a representante dos 

alunos eleita no ano transato terminou o 12º ano, procedeu-se ao 

desencadeamento de novo processo eleitoral no qual foi eleito, pelo método de 

Hondt, o aluno José Carlos Cardiano Mota.  

 

Ponto dois: Revisão do Regimento Interno do Conselho Geral; 

Foi aprovado o Regimento Interno do Conselho Geral após a introdução de 

alterações. 

Ponto três: Aprovação do cronograma para 2018/2019; 

Foi aprovado o cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Geral para o ano 

letivo de 2018/19.  

Ponto quatro: Apreciação do relatório de Avaliação Interna do Agrupamento; 

Foi apresentado e discutido o documento dando destaque aos itens mais 

relevantes. O documento foi aprovado por unanimidade. 

Ponto cinco: Avaliação da execução do Projeto Educativo; 

O Conselho Geral apreciou e avaliou a execução do Projeto Educativo. 

Ponto seis: Aprovação do Plano Anual de Atividades; 

Foi apresentado e aprovado o Plano Anual de Atividades. 

Ponto sete: Definição dos critérios para a participação da escola em 
atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

Foi apresentado e aprovado o documento com os critérios gerais para a 
participação da escola em atividades. 

Ponto oito: Definição das linhas orientadoras para o planeamento e execução 
pela Diretora das atividades no domínio da ASE; 
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O documento foi lido, analisado e aprovado por unanimidade.  

Ponto nove: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do 
orçamento do Agrupamento; 

Foram definidas e aprovadas as linhas orientadoras da elaboração do orçamento. 

Ponto dez: Aprovação das alterações do Regulamento Interno do 
Agrupamento;  

A	diretora	informou	que	pretende	introduzir	alterações	no	Regulamento	

Interno	do	Agrupamento.	

 

Ponto onze: Outros Assuntos. 

Não houve assuntos a tratar neste ponto. 

 

Nada mais havendo a tratar-se deu-se por encerrada a reunião. 

 

A presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________ 

 

              Mondim de Basto, 14 de novembro de 2018 


