AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DA COVA

CONSELHO GERAL
Boletim informativo
dos assuntos tratados
nas reuniões plenárias

BOLETIM INFORMATIVO N.º 7

Data da reunião: 11/04/2019

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto
um:
Leitura
e
aprovação da ata da reunião
anterior.
Ponto dois: Tomada de
posse da Representante dos
Pais/Encarregados
de
Educação
eleita,
Carla
Ferreira.
Ponto três: Informações.

AÇÕES / DELIBERAÇÕES
- Aprovada.

- Não tomou posse a Conselheira Carla Ferreira, por não ter estado
presente.

- A Diretora do Agrupamento, Dra. Ana Xavier, informou este Conselho
- Ocorrências disciplinares graves com alunos do 1.º Ciclo, tomada de
medidas disciplinares sancionatórias decorrentes da situação;
Decisão de transferência de escola de um aluno do 3.º Ciclo, com a
autorização da DGE, decorrente de procedimento disciplinar.
- Substituição de docentes – constrangimentos.
- Visita da Direção Geral de Educação – Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular.
- Plano Plurianual de Melhoria em fase de elaboração.
- Processo de autoavaliação do Agrupamento em curso –
sensibilização para a importância da participação de todos os
agentes.

Ponto quatro: Agendamento
do Processo Eleitoral para
Eleição dos Representantes
dos Alunos no Conselho
Geral.
Ponto cinco: Apresentação e
análise
dos
resultados
escolares
dos
alunos,
referentes ao 1.º Período
Letivo.
Ponto seis: Provas de
Aferição – reflexão prévia à
aplicação das provas.
Ponto
sete:
Análise
e
aprovação do documento
“Relatório da Conta de
Gerência 2018”.
Ponto oito: Aprovação do
Mapa de Férias da Diretora.

- Foi agendado o Processo Eleitoral dos representantes dos alunos
neste Conselho para o dia dois de maio, das dezoito horas e trinta
minutos às vinte horas.

- Foram apresentados e analisados os resultados escolares dos
alunos deste Agrupamento.

- Os constrangimentos sentidos continuam os mesmos do ano letivo
anterior.

- Analisado e emitido parecer favorável.

- Aprovado.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DA COVA
Ponto
nove:
Agrupamento.

Dia

do

Ponto dez: Outros assuntos
da competência deste Órgão.
A Primeira Secretária

_____________________

- A temática deste dia será “Feira Renascentista” e acontecerá no dia
catorze de junho.
- Lida e aprovada.

A Segunda Secretária

_____________________

A Presidente do Conselho Geral

_____________________
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