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MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL  

de 20 de novembro de 2019 
 

Antes da ordem de trabalhos, o Presidente do Conselho Geral, deu as boas vindas aos novos membros 

representantes dos alunos Julita Mouta e Diogo Rodrigues, assim como também à docente, professora 

Elisa Sousa, em substituição da educadora Beatriz Correia, que passaram a integrar este órgão. 

 

Ordem de Trabalhos: 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Apreciar/aprovar o Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2019/2020; 

3. Apreciar/aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de atividades de 2018/2019; 

4. Outros assuntos. 

 

1- Leitura e Aprovação da ata da reunião anterior 

Foi posta para aprovação a ata da reunião de 23-07-2019, sendo a mesma aprovada por unanimidade 

dos presentes na reunião. 

 

2- Apreciar/aprovar o Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2019/2020 

O plano anual foi apresentado, apreciado tendo-se chamado a atenção para pequenas incorreções, e 

introduzidas mais duas atividades de visitas de estudo do departamento de ciências sociais e humanas 

– grupo 430, em sequência, o Conselho Geral consentiu ainda na aprovação de novas e futuras 

atividades que surjam ao longo ano letivo devidamente aprovadas em Conselho Pedagógico. 

Foi aprovado por unanimidade o Plano de Anual de Atividades para o ano letivo de 2019/2020. 

 

3- Apreciar/aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades de 2018/2019 

Foi aprovado por unanimidade o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades de 

2018/2019. 

 

4- Outros assuntos. 

 O Presidente do Conselho Geral solicitou autorização para na próxima reunião estar 

presente a professora Olímpia, para efetuar a apresentação ao Conselho Geral do Relatório 

do Processo de Autoavaliação do Agrupamento, concluído até ao final do ano letivo de 

2018. – Proposta aprovada por unanimidade. 

 Foi apreciado o recurso de um encarregado de educação sobre um processo disciplinar 

instaurado a um aluno. – Após análise por todos os membros dos factos e apreciação dos 

documentos juntos foi por unanimidade indeferido o recurso e mantida a sansão aplicada. 

 

 

O secretário 

 
(Alexandre Trigo) 


